
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

KIVONAT
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2012. június 28-án tartott 
nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből

118/2012. (VI. 28.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy:  Intézményi  alapító  okiratok  módosítása,  valamint  a  Bolyai  János  Általános
Iskola megszüntető okiratának módosítása

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

 I. Az 51/2012. (III.29.) Öt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
- a 6. pont megnevezése „gazdálkodási jogkör”-ről „gazdálkodási besorolás”-ra módosul
- a 16.  pontban a „Köztisztviselői” szövegrész helyébe a „Közszolgálati  tisztviselői (a
2011. évi CXCIX.tv. alapján)” szövegrész kerül
-  a 18. pontban a „702200  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” szövegrész helyébe a
„700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás” szövegrész kerül
- jelen módosítások a  Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzése napján lépnek
hatályba

II. Az 52/2012. (III.29.) Öt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
- a 10. pont megnevezése „gazdálkodási jogkör”-ről „gazdálkodási besorolás”-ra módosul
- a 19. pont a következővel egészül ki: „Alapvető szakágazat: 862200  Szakorvosi
járóbeteg-ellátás”
- a 19. pontban meghatározásra kerülnek szövegesen a telephelyenként végzett feladatok
- jelen módosítások a  Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzése napján lépnek
hatályba

III. Az 53/2012. (III.29.) Öt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
- a 13. pont megnevezése „gazdálkodási jogkör”-ről „gazdálkodási besorolás”-ra módosul
- a 27/D pontban az „100000 M.n.s. Egyéb élelmiszer gyártása” szövegrész helyébe az
„100000 Élelmiszergyártás” szövegrész kerül
- a 27. pontban meghatározásra kerülnek szövegesen a telephelyenként végzett feladatok
- jelen módosítások 2012. július 15-én lépnek hatályba

IV. Az 54/2012. (III.29.) Öt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
-  a  13.  pont  megnevezése  „gazdálkodási  jogkör”-ről  „gazdálkodási  besorolás”-ra
módosul
- jelen módosítások 2012. július 15-én lépnek hatályba

V. Az 55/2012. (III.29.) Öt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
-  a  11.pont  megnevezése  „gazdálkodási  jogkör”-ről  „gazdálkodási  besorolás”-ra
módosul
- a 25. pontban meghatározásra kerülnek szövegesen a végzett feladatok
- jelen módosítások 2012. július 15-én lépnek hatályba



VI. Az 56/2012. (III.29.) Öt. határozatot az alábbiak szerint egészíti ki:
-  a  11.pont  megnevezése  „gazdálkodási  jogkör”-ről  „gazdálkodási  besorolás”-ra
módosul
- a 25. pont a következővel egészül ki: „Alapvető szakágazat: 853100  Általános
középfokú oktatás”
- a 25. pontban meghatározásra kerülnek szövegesen a végzett feladatok
jelen módosítások 2012. július 15-én lépnek hatályba

VII. A 103/2012.  (V.  30.)  Öt.  határozattal  elfogadott  megszüntető  okiratot  az  alábbiak
szerint egészíti ki:

-  Az  alapító  okirat  a  8.  pont  után  egy  ponttal  kiegészül,  az  ezt  követő  pontok
számozása megfelelően változik.
„9.) Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról:
A megszűnő intézmény alkalmazottai az Egri Főegyházmegye által létrehozandó és  
fenntartandó nevelési-oktatási intézményben kerülnek továbbfoglalkoztatásra a Kjt.  
25/A-B §-ai alapján.”

A módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratok,  valamint  a  megszüntető
okirat jelen határozat mellékleteit képezi.

K.m.f.

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

(dr. Takács István sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:



1. számú melléklet a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben

1./ Költségvetési szerv neve: Szerencs Város Polgármesteri Hivatala

2./ Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

3./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály:  
1990. évi LXV. tv.

4./ Alapító szerv:     Szerencs Város Képviselő-testülete

5./ Alapítás ideje:  1990. 09. 30.

6./ Gazdálkodási besorolás  :   Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

7./ Ellátandó közfeladat: A helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  alapján  ellátja  az  
önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával 
kapcsolatos közhatalmi feladatokat.
Ellátja  a  nevelési,  oktatási,  illetve  közművelődési  (részben  
önálló részjogkörrel rendelkező) intézmények 
költségvetési-gazdálkodási feladatait.

8./ Illetékességi területe: Szerencs város közigazgatási területe

9./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok, 
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 

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

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

12./ Irányító szerv vezetője: Polgármester

13./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A Képviselő-testület pályázat útján a jogszabályokban 
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően
jegyzőt nevez ki határozatlan időre.

14./ Képviseletre jogosultak: Képviselője a jegyző, távollétében az aljegyző, 
mindkettő távollétében a jegyző által megbízott 
szervezeti egység vezető.

15./ A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy



16./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közszolgálati tisztviselői (a 2011. évi CXCIX. tv. alapján), 
közalkalmazotti, valamint a Munka törvénykönyve szerinti 
foglalkoztatás

17./ A Hivatal Szervezete: A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

18./ Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával 
kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása.

Alaptevékenységi szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

 társulások igazgatási tevékenysége

TEÁOR száma: 8411  Általános közigazgatás

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841173 Statisztikai tevékenység
842541 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
                        közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8411 Általános közigazgatás



Egységes szerkezet lezárva:

Szerencs, 2012. június 28.

………………………………
            Dr. Ináncsi Tünde

        jegyző

Záradék:

Jelen  módosításokkal  egységbe  szerkesztett  alapító  okiratot  Szerencs  Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. június 28.

………………………………
 Koncz Ferenc 

             polgármester 



2. számú melléklet a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben

1./ Az intézmény neve: Szántó J.  Endre  Egyesített  Szociális  és  Egészségügyi  
Intézet

2./ Az intézmény rövidített neve:  ESZEI

3./ Az intézmény székhelye: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
Rendelőintézet

4./ Az intézmény telephelyei: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, 
(Támogató Szolgáltatás, Átmeneti elhelyezést nyújtó 
 szolgáltatás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
 Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés)

3900 Szerencs, Dobó Katica út 24.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés

3902 Szerencs-Ond, Fő út 71.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés

3900 Szerencs, Rákóczi út 51. 
Orvosi ügyelet

3900 Szerencs, Ondi út 1.  
Iskola-egészségügyi ellátás

3881 Abaújszántó, Béke út 27.
Járóbeteg szakellátás

5./ Az intézmény típusa: Általános járóbeteg ellátást nyújtó intézmény
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény

6. / Az alapítás ideje: 1988. november 1.       18/1988. tanácsi határozat
1998. szeptember 30.  112/1998. (IX. 02.) Ök. hat.

7./ Az alapító szerv neve: Szerencs Város Képviselő-testülete

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

9./ Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

10./ Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv



11./ Ellátandó közfeladat: Járóbetegek ellátása, anya-, gyermek- és 
csecsemővédelem, családsegítés.
Az  egészségügyi  ellátás  Önkormányzat  által  kötelező
feladatait  szervezi,  koordinálja,  illetve  az  illetékes
fórumokon  ezekben  az  ügyekben  az  Önkormányzatot
képviseli.  (Felnőtt  és  gyermek  háziorvosi  szolgálat,
fogorvosi szolgálat és ügyeleti szolgálat).
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény

                                               és gyermekjóléti ellátás.

12./ Az intézmény működési területe:
Az intézmény tevékenységét Szerencs városban, 
valamint természetes vonzáskörzetében fejti ki. 
Lakóhelyi és területi munkát is végez.

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

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

15./ Irányító szerv vezetője: Polgármester

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

17./ Az intézmény képviseletére jogosultak: 
Az  intézmény  igazgatója,  akadályoztatása  esetén  az  
általa megbízott személy.

18./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás

19./ Az intézmény alaptevékenységei,   ellátás helye:  

Alapvető szakágazat: 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Alaptevékenységi szakágazat: 
862100 Általános járóbeteg-ellátás
862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

TEÁOR száma: 8621  Általános járóbeteg-ellátás
8622  Szakorvosi járóbeteg-ellátás



I. Egészségügyi ellátás Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs, Rákóczi u. 51.
Abaújszántó, Béke út 27.

A járóbetegek ellátásával, egynapos sebészettel, foglalkozás-egészségügyi ellátással 
kapcsolatos feladatok.

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

862220 Egynapos sebészeti ellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

869020 Otthoni szakápolás

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
foglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

II. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szerencs, Rákóczi út 63. 

Családsegítéssel,  házi  segítségnyújtással,  időskorúak  átmeneti  ellátásával  
kapcsolatos feladatok

Alaptevékenység szakágazata: 
881100 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

 879060  Egyéb bentlakásos ellátás
  889900  M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

TEÁOR szám: 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

    

889925 Támogató szolgáltatás

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

889201
889924

Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés

889922 Házi segítségnyújtás



Szerencs, Rákóczi út 63.
Szerencs, Dobó Katica út 24.
Szerencs-Ond, Fő út 71.

Idősek bentlakás nélküli ellátásával, szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok.

881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül

881011 Idősek nappali ellátása

889921 Szociális étkeztetés

20./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok:

Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs-Ond, Fő út 71.
Szerencs, Rákóczi út 51.

A vagyon feletti rendelkezési jog Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.

Egységes szerkezet lezárva:

Szerencs, 2012. június 28.

……………………………
       Dr. Bobkó Géza
       igazgató főorvos

Záradék:

Jelen  módosításokkal  egységbe  szerkesztett  alapító  okiratot  Szerencs  Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. június 28.

Koncz Ferenc 
polgármester



3. számú melléklet a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben

1./ Az intézmény neve: Szerencsi Általános Művelődési Központ 

2./ Az intézmény rövid neve: Szerencsi ÁMK

3./ OM azonosító: 201513

5./ Az intézmény székhelye: 
3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)
(közművelődési és könyvtári feladatellátás, ifjúsági diákszálló)

6./ Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Kossuth út 19. (középiskolai kollégium)
3900 Szerencs, Hegy út 5. (középiskolai kollégium)
3900 Szerencs, Gyár út 1. (cukorgyűjtemény)
3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. (Világörökségi Kapuzat)
3881 Sima, Fő út 6-7. (Ifjúsági tábor, konyha)
3881 Sima, Fő út 31. (Ifjúsági tábor, konyha)

7./ Létrehozásáról rendelkező határozat:  
123/2011. (V. 31.) öt. határozat

8./ Alapító szerv neve: Szerencs Város Képviselő-testülete 

9./ Alapítás ideje: 2011. augusztus 1.

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

11./ Jogelőd intézmények:
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai 
Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai 
Szolgáltató (kollégiumi feladatellátás, továbbá a simai tábor és 
konyha tekintetében)

Városi Kulturális Központ és Könyvtár (a közművelődési és 
könyvtári feladatellátás tekintetében)

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (a cukorgyűjtemény 
és a Világörökségi Kapuzat tekintetében)

12./ Az intézmény jogállása: 
önálló jogi személy 



13./ Gazdálkodási besorolás: 
Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, mind a 
telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait Szerencs Város 
Polgármesteri Hivatala látja el.

14./ Ellátandó közfeladat: Kollégiumi intézményegység:
A Közoktatási törvény 32.§-a alapján
általános közép- és alapfokú oktatás, közép- és alapfokú 
oktatásban részesülő tanulók kollégiumi nevelése, kollégiumi 
szálláshelynyújtás

Közművelődési intézményegység:
Az 1997. évi CXL. tv. 76-77. §-a alapján 
közösségi művelődési, szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Könyvtári intézményegység:
Az 1997. évi CXL. tv.  55. és 65. § (2) bekezdése alapján 
könyvtári tevékenység. 
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 3. számú melléklete alapján 
az iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatai

15./ Intézmény típusa: A Közoktatási törvény 33.§ (1) bekezdése alapján
 általános művelődési központ

16./ Működési köre:  Szerencs város közigazgatási területe, a szerencsi kistérség 
területe, illetve országos beiskolázás

17./ A feladatok ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok, 
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb 
készletek
Hrsz.: 1601/1 Szerencs, Rákóczi-vár
Hrsz.: 1689/1 Szerencs, Kossuth út 19.

743/1 Szerencs, Hegy út 5.
Hrsz.: 58/2 Szerencs, Nagyvárad út 2/b.
Hrsz.: 2024 Szerencs, Gyár út 1.
Hrsz.: 48 Sima, Fő út 6-7.
Hrsz.: 10 Sima, Fő út 31.

18./ Vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.

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

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

21./ Irányító szerv vezetője:
Polgármester



22./ Az intézmény   vezetőjének kinevezési rendje:   
Szerencs Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 
pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok alapján

23./ Az intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény igazgatója, vagy az általa megbízott 
kollégiumvezető, intézményegység-vezető

24./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás
Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás

25./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 
Kollégium (Kossuth út 19. sz.)   100 tanuló

(Hegy út 5. sz.)     48 tanuló
(Rákóczi-vár)     50 tanuló

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

27./ Az intézmény feladata és alaptevékenysége:

A) Kollégiumi intézményegység:

Alaptevékenységi szakágazat:
853100 Általános középfokú oktatás (alapvető szakágazat)
852010 Alapfokú oktatás
855900 M.n.s. egyéb oktatás
559000 Egyéb szálláshely szolgáltatás

TEÁOR száma: 8531 Általános középfokú oktatás
8520 Alapfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás

Kollégiumi nevelés-oktatás valamint szálláshelynyújtás nappali rendszerű iskolai 
oktatásban résztvevők számára

Szakfeladatok:

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

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
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  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és
súlyos rendellenessége
B) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  tanulók

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

igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
562916 Üdülői, tábori étkeztetés

B) Könyvtári intézményegység:

Alaptevékenységi szakágazat:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

TEÁOR száma: 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

Könyvtári szolgáltatások

Szakfeladatok:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

C) Közművelődési intézményegység:

Alaptevékenységi szakágazat: 
932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 

 szabadidős tevékenység 

TEÁOR száma: 9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése



Szakfeladatok:

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

D) További szakfeladatok valamennyi intézményegység vonatkozásában:

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562920 Egyéb vendéglátás
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
100000 Élelmiszergyártás
470001 Könyv kiskereskedelem
470009 Kiskereskedelem (kivéve jármű-, motorkerékpár)
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
563000 Italszolgáltatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Egységes szerkezet lezárva:

Szerencs, 2012. június 28.

……………………………
           Csider Andor 
               igazgató

Záradék:

Jelen  módosításokkal  egységbe  szerkesztett  alapító  okiratot  Szerencs  Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. június 28.

Koncz Ferenc
polgármester



4. számú melléklet a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben

1./ Az intézmény neve: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
 Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 

2./        Az intézmény rövid nevei: 
Rákóczi  Zsigmond 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)

3./ Az intézmény rövidített neve: 
Rákóczi Zsigmond Ált. Isk. és AMI

4./ OM azonosító: 200887

5./ Az intézmény székhelye:
3900  Szerencs,  Rákóczi  Zsigmond  tér  1.  (általános  iskolai
oktatás, alapfokú művészetoktatás, óvodai nevelés).
Alapfokú  művészetoktatás  2026-2027-ig  kifutó  rendszerben:
zeneművészeti ág (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita,
harsona,  tenorkürt,  baritonkürt,  tuba,  ütő,  gitár,  zongora,
hegedű,  gordonka,  népi  furulya,  népi  ének)  képző-  és
iparművészeti  ág,  (grafika  és  festészet,  tűzzománc  tanszak)
színművészet-  bábművészet  ág  (színjáték  tanszak),
táncművészeti ág (néptánc tanszak)
2011-től  felmenő  rendszerben:  zeneművészeti  ág  (furulya,
fuvola,  klarinét,  szaxofon,  trombita,  harsona,  tenorkürt,
baritonkürt,  tuba,  ütő,  gitár,  zongora,  hegedű,  gordonka,  népi
furulya,  népi  ének)  képző-  és  iparművészeti  ág,  (grafika  és
festészet  műhelygyakorlat,  fém  és  zománcműves
műhelygyakorlat)  színművészet-  bábművészet  ág  (színjáték
tanszak), táncművészeti ág (néptánc tanszak)

6./ Az intézmény telephelyei: 

 3900. Szerencs, Rákóczi út 100.

(általános iskolai intézményegység: általános iskolai oktatás, alapfokú művészetokta-
tás)

Alapfokú  művészetoktatás:  2026-2027-ig  kifutó  rendszerben:
zeneművészeti ág (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, zongora)
képző- és iparművészeti ág, (rajzolás, festés, mintázás; grafika
és festészet) táncművészeti ág (néptánc tanszak)



2011-től  felmenő  rendszerben:  zeneművészeti  ág  (furulya,
fuvola, klarinét, szaxofon, zongora) képző- és iparművészeti ág,
(vizuális  alapozó  gyakorlatok,  grafika  és  festészet
műhelygyakorlat), táncművészeti ág (néptánc tanszak)

● 3900. Szerencs, Széchenyi út 47.
           

 (óvodai intézményegység: óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás)

Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya)
2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs 
előképző, népi furulya)

 3900. Szerencs, Rákóczi út 128.

       (óvodai intézményegység: óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás)

Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya)

2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs elő-
képző, népi furulya)

 3718. Megyaszó, Fő út 24.

(alapfokú művészetoktatás)

Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs, zongora, furulya,)

2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs, zon-
gora, furulya)

 3902. Szerencs-Ond, Kossuth út 14.

(óvodai intézményegység: )

7./ Létrehozásáról rendelkező határozat:  
121/2011. (V. 31.) öt. határozat

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

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

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



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

13./ Gazdálkodási besorolás: 
Önállóan működő költségvetési szerv , mind a székhely, mind a 
telephelyek vonatkozásában. 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.

14./ Ellátandó közfeladat: A közoktatási törvény 26.§ alapján:
Alapfokú oktatás, iskolai előkészítő oktatás
Többcélú közös igazgatású összetett közoktatási intézmény,
melyben  bölcsőde,  óvoda,  általános  iskola,  alapfokú
művészetoktatási intézményegység működik.

15./ Intézmény típusa: A közoktatási törvény 33.§ (1) bekezdése alapján
Többcélú, közös igazgatású összetett közoktatási intézmény 
Nappali tagozaton

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

17./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok: 
Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. Hrsz.: 61/18, 9630 m2

Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2

Szerencs, Széchenyi u. 47. Hrsz.: 896, 3745 m2 

Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. Hrsz.: 6015, 2030 m2 

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

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

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

20./ Irányító szerv vezetője:
Polgármester

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



22./ Az intézmény képviseletére jogosultak: 
igazgató és/vagy az általa megbízott igazgató-helyettes, 
intézményegység-vezetők (a felsorolás sorrendjében)

23./ Az intézmény jogállása: 
Önálló jogi személy

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

25./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
általános iskolai tanulólétszám
székhelyen:     550
művészeti oktatásban résztvevők létszáma:       575
zeneművészeti ág, székhelyen:     206
zeneművészeti ág, telephelyeken:                 82
(3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
3718 Megyaszó, Fő út 24.)
képző- és iparművészet,
színművészet-bábművészet,
táncművészet: székhelyen:     200

telephelyen:     87

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

26./ Évfolyamainak száma:
általános iskola:                 8 évfolyam

                        alapfokú művészetoktatás:
         zeneművészeti ág:                                   max. 12 évfolyam
         táncművészeti ág:                                    max.  8 évfolyam 
         képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet:       

    8 évfolyam

27./ Az intézmény alaptevékenysége:

Alaptevékenységi szakágazat:
852010 Alapfokú oktatás (alapvető szakágazat)
851020 Óvodai nevelés
855900 M.n.s egyéb oktatás
889110 Bölcsődei ellátás
852020 Alapfokú művészetoktatás



TEÁOR száma:
8520  Alapfokú oktatás
8510  Iskolai előkészítő oktatás

Szakfeladatok:

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

-  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és
súlyos rendellenessége
-  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos
rendellenessége
 - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása
 - Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése

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  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és
súlyos rendellenessége
-  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  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

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

28./ Alapfokú művészetoktatás a következők szerint:  

Székhelyen

2026-2027-ig kifutó
rendszerben

a 27/1998.(VI.10.)
MKM rendelet

1sz.melléklete szerint

felvehet
ő

tanulók
száma

2011. szeptember 1-től
felmenő rendszerben

3/2011. (I. 26.) NEFMI
rendelet 2. melléklete

szerint

felvehető
tanulók
száma

művészeti ág tanszakok tanszakok
zeneművészet fafúvós (furulya

fuvola, klarinét,
szaxofon)

34 fafúvós (furulya
fuvola, klarinét,
szaxofon)

34

rézfúvós (trombita,
harsona, tenorkürt, 
baritonkürt, tuba)

20 rézfúvós (trombita,
harsona, tenorkürt, 
baritonkürt, tuba

20

akkordikus (ütő,
gitár)

44 akkordikus (ütő,
gitár)

44

billentyűs (zongora) 55 billentyűs (zongora) 55
vonós (hegedű,
gordonka)

33 vonós (hegedű,
gordonka)

33

népzene (népi furulya,
népi ének)

20 népzene (népi furulya, 
népi ének)

20

felvehető tanulók 
száma összesen

206 206

képző-és 
iparművészet

grafika és festészet 40 grafika és festészet 
műhelygyakorlat

40

tűzzománc 20 fém és zománcműves 
műhelygyakorlat

20

táncművészet néptánc 100 néptánc 100
színművészet-
bábművészet

színjáték 40 színjáték 40

felvehető tanulók 
száma összesen

200 200



Telephelyeken:
3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

jelenlegi helyzet

felvehet
ő

tanulók
száma

2011. szeptember 1-től
felmenő rendszer

felvehető
tanulók
száma

művészeti ág tanszakok tanszakok
zeneművészet fafúvós (furulya

fuvola, klarinét,
szaxofon)

36 fafúvós (furulya
fuvola, klarinét,
szaxofon)

36

billentyűs
(zongora)

15 billentyűs
(zongora)

15

felvehető tanulók 
száma összesen

51 51

képző-és 
iparművészet

rajzolás, festés, 
mintázás

20 vizuális alapozó 
gyakorlatok

20

grafika és festészet 20 grafika és festészet 
műhelygyakorlat

20

táncművészet néptánc 47 néptánc 47
felvehető tanulók 
száma összesen

87 87

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

jelenlegi helyzet
felvehető
tanulók
száma

2011. szeptember 1-től
felmenő rendszer

felvehető
tanulók
száma

művészeti ág tanszakok tanszakok
zeneművészet szolfézs előképző, 

népi furulya
15 szolfézs előképző, népi 

furulya
15

felvehető tanulók 
száma összesen

15 15

3718 Megyaszó, Fő út 24.

jelenlegi helyzet
felvehető
tanulók
száma

2011. szeptember 1-től
felmenő

felvehető
tanulók
száma

művészeti ág tanszakok tanszakok
zeneművészet akkordikus

(zongora)
5 akkordikus

(zongora)
5

fafúvós (furulya) 11 fafúvós (furulya) 11
felvehető tanulók 
száma összesen

16 16



Egységes szerkezet lezárva:

Szerencs, 2012. június 28.

……………………………
       Ráczné Váradi Éva
          igazgató

Záradék:

Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2012. (VI.
28.) Öt. határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. június 28. 

Koncz Ferenc
polgármester



5. számú melléklet a 118/2012. (VI. 28.) 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 besorolás: 
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 26.§ (4) 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:

Alapfokú  oktatás,  valamint  iskolai  előkészítő  oktatás  folyik  az  intézményben,
általános iskola 1-8. évfolyamokon
Nappali  rendszerű,  általános  műveltséget  megalapozó  oktatás  emelt  szintű  
idegennyelvű oktatás  3.  évfolyamtól  felmenő  rendszerben  tehetségfejlesztés,  -
gondozás 5. osztálytól 8. osztályig iskolai könyvtári feladatok ellátása

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)

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  megismerő funkciók vagy a viselkedés  fejlődésének tartós  és
súlyos rendellenessége
 -  Fogyatékosság  típusa:  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  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

Egységes szerkezet lezárva:

Szerencs, 2012. június 28.

…………………………………
Kocsisné Szabó Beáta
           igazgató

Záradék:

Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2012. (VI.
28.) határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. június 28. 

Koncz Ferenc
polgármester



6. számú melléklet a 118/2012. (VI. 28.) 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 besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv. Vállalkozási
tevékenységet nem folytat. Pénzügyi, gazdasági 
feladatait Szerencs Város Polgármesteri Hivatala látja el. 



12./ Ellátandó közfeladat: A közoktatási törvény 28.§ 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: A közoktatási törvény 33. § alapján 
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:

Alapvető szakágazat: 853100 Általános középfokú oktatás

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

Alap-  és  középfokú  oktatás,  szakközépiskolai  oktatás,  pedagógiai  szakszolgáltatás  és
szakmai szolgáltatás, valamint gimnáziumi felnőttoktatás

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 megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenessége
B)  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  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. június 28.

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

Záradék:

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Szerencs  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával fogadta el.

Szerencs, 2012. június 28.

Koncz Ferenc
polgármester



7. számú melléklet a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozathoz

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

a Bolyai János Általános Iskola elnevezésű intézményről

Szerencs  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  122/2011.  (V.  31.)  Öt.  határozattal
létrehozott,  Bolyai János Általános Iskola elnevezésű önkormányzati költségvetési szervet
–  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  tv.  11.  §  (3),  (7)  bekezdései  és  az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
14. § (2), (3) bekezdései alapján – az alábbi megszüntető okirattal, amelyet Szerencs Város
Önkormányzatának Képviselő-testület a 103/2012. (V. 30.) Öt. határozatával 2012. május
30-án jóváhagyott, megszünteti.

1) A megszüntetett költségvetési szerv neve:

Bolyai János Általános Iskola

2) A megszüntetett költségvetési szerv székhelye: 

3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

3) A megszüntetett költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló szerve:

Szerencs Város Önkormányzata

4) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

5) A megszüntető szerv neve:

Szerencs Város Önkormányzata

6) A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:

Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  tv.  11.  §  (3),  (7)  bekezdése  alapján  a
vagyoni jogok, illetve kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv
jogutódja Szerencs Város Önkormányzata.

7) A megszüntetett költségvetési szerv vagyona felett rendelkezésre jogosult:

A megszüntetett  költségvetési  szerv által  használt  ingatlan és ingóságok tekintetében
Szerencs Város Önkormányzata.

8) A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz-
vagy pénzben kifejezett tartozásai:

A megszüntetett  költségvetési  szerv vonatkozásában a  megszüntető okirat  elfogadása
napjáig fennálló elismert vagy nem vitatott pénz-, pénzben kifejezett tartozásait a meg-



szüntető szerv rendezi. A megszüntető okirat hatályba lépéséig terjedő időben keletke-
zett pénztartozásokra a jogutódlás szabályai az irányadók.

    9) Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról:

A megszűnő intézmény alkalmazottai az Egri Főegyházmegye által létrehozandó
és fenntartandó nevelési-oktatási intézményben kerülnek továbbfoglalkoztatásra
a Kjt. 25/A-B §-ai alapján.

    10) A megszüntetés oka: 

A megszüntetésre került költségvetési szerv feladatait az Egri Főegyházmegye által
létrehozandó és fenntartandó nevelési-oktatási intézmény látja el 2012. augusztus 31.
napjától.

    11) Megszüntetés módja: jogutódlás nélkül

12) A megszüntetett költségvetési szerv feladatainak jövőbeni ellátása:

Szerencs  Város  Önkormányzata,  a  megszüntetett  költségvetési  szerv  alapító
okiratában  meghatározott  valamennyi  alapfeladatát,  az  Egri  Főegyházmegye  által
fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el 2012. augusztus 31. napjától.

13) A megszüntetett költségvetési szerv utolsó kötelezettségvállalásának határideje:

2012. augusztus 30.

14) A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja:

2012. augusztus 30.

A megszüntető okirat az aláírását követő napon lép hatályba, a megszüntetett önkormányzati
költségvetési szerv alapító okirata 2012. augusztus 31. napján hatályát veszti. 

Záradék:

A Bolyai  János  Általános  Iskola  megszüntető  okiratát  Szerencs  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  2012.  május  30-án  kelt  103/2012  (V.  30.)  Öt.  határozatával,  2012.
augusztus  30-i  hatállyal  hagyta  jóvá,  melyet  a  118/2012.  (VI.  28.)  Öt.  határozatával
módosított. 

Szerencs, 2012. június 28.
Szerencs Város Önkormányzata

........................................
Koncz Ferenc
polgármester

2012. ………………. hó ……. napján ellenjegyzem:

…………………………………………….
             a pénzügyi ellenjegyző aláírása 



a 2011. évi CXCV. tv. és annak végrehajtási rendelete alapján


