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        10.800/2009.  

 

  
J e g y z ı k ö n y v 

 
 
 
Készült:         Sárospatak Város Képviselı-testülete 2009. július 13-án tartott 

rendkívüli ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Aros János   alpolgármester 
   Egyed Attila 
   Erdıs Tamás 
   Feró István Ferenc 
   Hajdu Imre 
   Hutkainé Novák Márta  
   Ladomérszky László István    
   Lendák Lajos Zoltán 
   Saláta László Mihály 
   Stumpf Gábor József 

Zérczi László    képviselık  
 
Dr. Szabó Rita   aljegyzı 

 
 
Meghívott:  Peremiczkiné Dobos Edina Mőszaki és Kommunális Iroda vezetıje, 

Poncsák Ferenc Gazdálkodási Iroda vezetıje, Cziráki Zsolt 
Vagyongazdálkodási csoport vezetıje, Dr. Szebényi Tibor jegyzıi 
irodai ügyintézı 

 
 
Napirend elıtt:  
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a meghívottakat, az ülést megnyitja. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes. Javasolja, 
hogy a kiadott napirendi pontot tárgyalják, kiegészítve Sárospatak Város Önkormányzata 
fenntartásában lévı költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 
elıterjesztéssel, egyben kérdezi, hogy erre vonatkozóan van-e egyéb észrevétel, javaslat.  
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Ladomérszky László István: A napirend tárgyalása elıtt kérdést kíván feltenni a II. Rákóczi 
Ferenc Általános iskolával kapcsolatban. 
 
Hajdu Imre: Az egyéb ügyekben szeretné megtárgyalni a Sárospataki Református Kollégium 
kérelmét, melyet korábban a Kulturális Bizottság már megtárgyalt. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi pontról az elhangzottak alapján. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pont 
tárgyalását elfogadta:  
 
N a p i r e n d : 
 

1. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek 
haszonbérleti díjainak meghatározásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 

 
2. Elıterjesztés a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévı Sárospatak, 

külterület 090/51/A. helyrajzi számú ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról 
Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 

 
3. Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata fenntartásában lévı 

költségvetési szervek alapító okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 

 
4. Egyéb ügyek 

• Sárospataki Református Kollégium kérelme 
 
 
Napirend elıtt: 
 
Ladomérszky László István: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a tanév korábban 
fejezıdött be a bıvítés várható beindítása miatt. A közvéleményt foglalkoztatja, hogy mikor 
kezdıdik el a bıvítés? 
 
Aros János: Kéri Erdıs Tamást, tájékoztassa a Képviselı-testületet a beruházásról. 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az iskolában azért volt szükség a 
rövidített tanévre, mert úgy tőnt, hogy a nyáron elkezdıdhet a beruházás. Június 9-én kaptak 
értesítést arról, hogy a pályázat a második fordulóban megfelelt, a következı fázis a 
szerzıdéskötés. Emlékezteti a Képviselı-testületet arra, hogy megállapodásuk értelmében 
addig nem kezdik meg a beruházást, amíg a második fordulós támogatási értesítıt nem kapják 
meg. További problémaként vetıdött fel, hogy a tervezés közbeszerzéséhez – engedélyes 
tervvel rendelkeznek már januártól – szükség van kiviteli tervekre, illetve a 
tenderdokumentációt is össze kell állítani. Miután az engedélyes terv elkészítése nem érte el a 
közbeszerzési értékhatárt, viszont a kiviteli terv és a tenderdokumentáció összeállításának a 
költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárást kellett kiírni a 
tervezésre – a kiviteli tervezésre. Ez megtörtént. Az ígéret szerint augusztus elsı hetében a 
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tenderdokumentáció rendelkezésre fog állni, így augusztus elsı hetében tudják kiírni a 
kivitelezıi közbeszerzési eljárást, mely 2-4 hónapot vesz igénybe. Optimális esetben 
november, december hónapban kezdıdhet a kiválasztott kivitelezıvel a beruházás. A 
szerzıdéskötés és a projektkezdés szempontjából egy másik szempont is vezérel, mely szerint 
a beruházás szempontjából a 2009-es nyári szezon már nem játszik szerepet, mivel legalább 2 
nyári szünidıre van szükség a beruházás biztonságos lebonyolításához. Célszerő, ha a 2011-es 
nyári szünetben minél hosszabb idıtartam áll rendelkezésre a záró munkálatokra – udvari 
munkák, sportudvar, játszóudvar, tankert -, ezért az az érdekük, hogy a beruházást az idei nyár 
minél késıbbi idıpontjában  kezdjék meg. Normál ütemben - külön engedély nélkül - a 
projektkezdés szempontjából 2009. augusztus 9-e a legkésıbbi határidı. Ez az idıpont 
tolódhat, ha bármilyen probléma közbejön, pl. a közbeszerzés. Az augusztus 9-hez képest van 
még 45 napos engedélyhez kötött halasztási lehetıség. Most úgy látszik, hogy augusztus 9-én 
kezdıdhet el a 24 hónapos projekt. A kivitelezés – a kiválasztott kivitelezıvel együtt – 
december hónapban reális és a projekt 2011. augusztus 8-án fejezıdhet be.  
 
Ladomérszky László István: Kérdése arra irányul, hogy a beruházás mennyiben érinti a volt 
Esze Tamás Általános Iskola beruházását? 
 
Erdıs Tamás: Nemcsak az Esze Tamás Általános Iskola beruházását, hanem a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola második ütemét is elég jelentısen érinti, mivel az LHH-s program 
keretében mind a Rákóczi Iskola második ütem, mind pedig a volt Esze Tamás Általános 
Iskola átalakítása zöld utat kapott. Ha a pályázatot megfelelı formai minıségben és 
tartalommal nyújtják be, verseny nélkül nyerhetik meg mindkét beruházást. A Rákóczi Iskola 
második ütemére 170 millió Ft-ot irányzott elı a programkeretbıl a döntéshozó, a volt Esze 
Tamás Általános Iskola átalakítására pedig 300 millió Ft-ot. Nagyon optimális lenne, ha a két 
dolog „egymásra csúszna” a Rákóczi Iskola két ütemét tekintve, mivel vannak olyan 
területek, ahol mindkét ütemben kell munkát végezni. Optimális esetben össze fog érni a két 
projekt, hamarabb indul az elsı ütem és a második ütem be fogja érni és kb. a zárást ugyanott 
lehet majd elvégezni. A volt Esze Tamás Általános Iskola beruházására akkor kerülne sor, 
amikor a Rákóczi Iskola beruházása használható állapotba került. A tervezık becslése szerint 
2010. szeptember 1-re olyan állapotba hozható a Rákóczi iskolai beruházás, hogy a gyerekek 
egy intézményen, egy iskolán belül kezdhetik meg a 2010-11-es tanévet. 2011. tavaszára, 
illetıleg nyarára az iskola külsı munkálatai maradnak, a belsı kialakítását el lehet végezni 
2010. szeptember 1-ig. A volt Esze Tamás Általános Iskola LHH-s projektjét 2010. ıszén el 
lehet indítani. Ennek feltétele a két pályázat benyújtása, azt el kell bírálják, meg kell felelni, 
szerzıdést kell kötni stb. 
 
Aros János: Javasolja, ezt egészítsék ki az óvodával, mert arról soha nem esik szó, és az 
elhangzottakat a honlap segítségével kéri közzétenni a nagy érdeklıdésre való tekintettel.  
Kérdezi, a válasz elfogadható? 
 
Ladomérszki László István: A napirend elıtti kérdésre adott választ elfogadta. 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági 
földterületek haszonbérleti díjainak meghatározásáról 
Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester 
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Aros János: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Képviselı-testület tagjait, ha az 
elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van, tegyék fel. 
 
Egyed Attila: Egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, mivel érdeklıdött a piaci alapú 
bérleti díjakkal kapcsolatban. Az ország más területén is a bérleti díjat hasonló mértékben 
állapítják meg, pl. 25 kg búza/AK a szántónál, vagy az állami támogatás 40-60 %-a. 
Támogatja az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Aros János: Érdeklıdik, történt-e egyeztetés a bérlıkkel? 
 
Cziráki Zsolt: Egyeztetést folytattak a gazdálkodókkal, illetve a szakmai szervekkel és a 
véleményüket figyelembe véve határozták meg az elıterjesztésben szereplı összegeket, 
melyeket elfogadhatónak tartanak. 
 
Ladomérszky László István: Kérdezi, milyen nagyságú területekrıl van szó? 
 
Cziráki Zsolt: Nagy területbıl kevés van, jellemzıen az 1-5 ha közötti területekrıl van szó, 
de akad 200-300 m2-es szétszórt terület is.  
 
Egyed Attila: Kérdezi, készült-e kimutatás, hogy eddig mennyi bevétele volt az 
önkormányzatnak a bérbeadásból és az elırejelzések szerint milyen nagyságú földterületet 
kívánnak bérbe venni ezután? 
 
Cziráki Zsolt: Elıre nagyon nehéz megbecsülni. Elsı körben 200 ha földterületet 
szeretnének bevonni, de mint korábbi testületi ülésen elhangzott, ezen földterületek 90 %-a 
elhanyagolt állapotban van. Az elıterjesztésben szereplı feltételekkel próbálják kedvezıbbé 
tenni, illetve széles körben meghirdetésre kerülnek. Egy kis idınek el kell telni ahhoz, hogy a 
tapasztalatokról az eredményrıl be tudjanak számolni.  
 
Saláta László Mihály: Érdeklıdik, milyen formában, hol fogják meghirdetni a földterületek 
bérbeadását? 
 
Cziráki Zsolt: Elsısorban a  helyben szokásos módon hirdetik meg, így az önkormányzat 
hirdetıtábláján, a Zemplén Televízióban, a weblapon, illetve a szakhatóságoknál, így a 
falugazdász irodában, erdıfelügyeletnél is meghirdetésre kerülnek.  
 
Ladomérszky László István: Az új szerzıdések nem tartalmaznak majd opciós jogot?  
 
Dr. Szabó Rita: Haszonbérleti  szerzıdés kapcsolódik az elıterjesztéshez. A haszonbérlınek 
elıvásárlási joga van. 
 
Aros János: A vásárlás liciteljárás keretében történhet és a legmagasabb összeget kínáló 
bérlı megvásárolhatja az ingatlant. 
 
Dr. Szabó Rita: A földtörvény szerint elıvásárlási sorrend, illetıleg elıhaszonbérleti sorrend 
van. Minden egyes esetben, ha a földterületek hasznonbérbe adásáról vagy értékesítésérıl van 
szó, kötelezı 15 napos kifüggesztési határidı van. Ha azonos árat ajánlanak meg, a törvény 
szerint az elıvásárlási sorrendben elırébb állónak van joga arra, hogy vele szerzıdést 
kössenek. Adott esetben ez egy olyan liciteljárási folyamat is lehet, hogy ugyanarra az 
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ingatlanra több haszonbérlı, vagy vevı jelentkezne, liciteljárást lehet lefolytatni, bár nem 
életszerő, hogy ugyanazt az ingatlant többen szeretnék bérelni.  
 
Ladomérszky László István: Mivel újra meghirdetik a földterületek haszonbérbe adását és 
szándékuk szerint ezek után fogják felszabadítani az ingatlanok értékesítését, a manipuláció 
elkerülése végett kérdezett rá az opciós jogra. 
 
Dr. Szabó Rita: Értékesítésre sor kerülhet. Véleménye szerint az önkormányzat 
szempontjából a bérbeadás mindig hosszabb távú bevételszerzı forrás, mint az egyszerő 
értékesítés, bár az ingatlanok értéke változó.  
 
Ladomérszky László István: Célszerőnek tartotta volna egyszerre indítani és akkor nem 
merül fel ilyen kétely. 
 
Aros János: Úgy gondolja, a Képviselı-testület azokat a földterületeket, amelyeket hosszú 
távra bérbe kívánja adni, nem fogja értékesítésre meghirdetni.  
 
Dr. Szabó Rita: A kettı elkülönül egymástól. Pontosan azért tárgyalják most az 
elıterjesztést, mert vannak olyan gazdálkodók, akik szeretnék a földterületet hosszabb távon 
hasznosítani, mivel ez elınyösebb a földalapú támogatások igénybevételénél.  
 
Aros János: Több kérdés nem volt. Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a Képviselı-
testületet, aki azzal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

10.800/217/2009. (VII.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek haszonbérleti díjainak 
meghatározásáról 

 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában álló mezıgazdasági földterületek 
haszonbérletbe adásának bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 - külterület, zártkert:  

• szántó esetében: 
- Alsóhatár     20.000,-Ft/ha/év 
- Felsıhatár     15.000,-Ft/ha/év 

 
• egyéb mővelési ágú termıföld esetében: 

- elhelyezkedéstıl függetlenül  10.000,-Ft/ha/év 
 
 
 - belterület:  

• egységesen            20,-Ft/m2/év 
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Az idén megkötendı haszonbérleti szerzıdések esetében a fenti bérleti díjakat 2009. 
július 15-tıl idıarányosan kell alkalmazni. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában lévı Sárospatak, 
külterület 090/51/A. helyrajzi számú ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról 

 Elıterjesztı: Aros János alpolgármester 
 
Aros János: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Hutkainé Novák Márta: Érdeklıdik, mennyit ér a ház? 
 
Peremiczkiné Dobos Edina: 2,5 millió Ft körül vannak a hasonló mőszaki állapotú 
ingatlanok (telek + ház). 
 
Aros János: Ingyenes tulajdonba vételrıl van szó.  
 
Cziráki Zsolt: Kb. 30 m2 nagyságú házról van szó, melyet évek óta nem használnak, de 
szerkezetileg jó állapotban van.  
 
Peremiczkiné Dobos Edina: 2 millió Ft körül van a ház értéke telek nélkül. 
 
Aros János: Mivel több kérdés nem volt, kéri a Képviselı-testületet, aki egyetért az 
elıterjesztésben foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

10.800/218/2009. (VII.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma tulajdonában lévı 
 Sárospatak, külterület 090/51/A. helyrajzi számú ingatlan 

ingyenes tulajdonba adásáról 
 
 

Sárospatak Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság 
Honvédelmi Minisztériuma tulajdonában lévı Sárospatak, külterület 090/51/A. helyrajzi 
számon felvett, természetben Sárospatak, Berek Horgászfaluban található ingatlan az 
önkormányzat részére ingyenesen átadásra kerüljön. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az állami vagyon ingyenes átruházásának 
lebonyolításával kapcsolatban az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 
(X.4.) Korm. rendeletben elıírtak szerint járjon el. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: 2009. augusztus 30. 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata fenntartásában lévı 
költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Szabó Rita aljegyzı 

 
Dr. Szabó Rita: Ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
Aros János: Mivel kérdés, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt, kéri a 
Képviselı-testületet, aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, igennel szavazzon. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

alapító okiratok módosítására 
 
 
A Képviselı-testület megtárgyalta az önkormányzati költségvetési szervek alapító 
okiratainak módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.)  A Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását e határozat 1/A. 
számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 1/B. számú melléklete 
szerint hagyja jóvá. 

 
2.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását e 

határozat 2/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 2/B. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
3.) A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását e határozat 

3/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 3/B. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
4.) Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratának módosítását e 

határozat 4/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 4/B. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
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5.) A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratának módosítását e határozat 

5/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 5/B. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
6.) A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását e 

határozat 6/A. számú melléklete, a módosítással egységes szerkezetben az 6/B. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
Felkéri az aljegyzıt és az önkormányzati intézmények vezetıjét, hogy az alapító 
okiratban foglaltaknak megfelelıen a szükséges módosításokat vezessék át a szervezeti 
és mőködési szabályzatban. 
 
Felelıs: aljegyzı, érintett intézmények vezetıi 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 1/A. számú melléklete 
 

A Mese Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának 

módosítása 
 
A képviselı-testület a Mese Óvoda és Bölcsıde 7950-3/146/2009. (V.29.) KT. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
A 3. pontban  az „ Irányító szervének neve, címe:” szöveg „Irányító és fenntartó szervének 
neve, címe:” szövegre módosul. 
 

2. 
 

A 8. pontban az „ 55231-1” szakfeladatszám „55231-2” -re módosul. 
 
 
Záradék: A Mese Óvoda és Bölcsıde alapító okiratát Sárospatak Város  Képviselı-testülete 
10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-ei hatállyal  hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 1/B. számú melléklete 
 

A Mese Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata 
(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (1), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1-4. §-a, 15-18. §-ában 
foglaltak alapján Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Mese Óvoda és Bölcsıde 
    OM azonosítója: 028529 
    Törzsszám: 585301 
    Az alapítás idıpontja: 1973. 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, József A. u. 31. 
 
3. Irányító és fenntartó szervének neve, címe: 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

 
4. Mőködési köre: Sárospatak város közigazgatási területe 
 
5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló 

jogi személy 
 
6. Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású intézmény, amely óvodai nevelést és 

csatolt feladatként bölcsıdei ellátást biztosít. 
 
7. Maximális gyermeklétszám: 

     Mese Óvoda és Bölcsıde: 125 fı 
     Carolina Tagóvoda: 175 fı 
     Kincskeresı Tagóvoda: 150 fı 
     Bölcsıdei ellátás: 15 fı 

 
8. Az intézmény tevékenységei: 
 
2009. december 31-ig: 
   Szakágazat száma:  851020 Óvodai nevelés (fı tevékenység) 
      889110 Bölcsıdei ellátás 
 

  Ellátandó alaptevékenysége: 
80111-5  Óvodai nevelés 

- Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti óvodai 
nevelımunkát, valamint az erre épülı Óvodai Integrációs Program 
szerinti foglalkozást biztosítja 

- Igény alapján az alaptevékenységhez kapcsolódóan önköltséges 
foglalkozást szervez. 

80112-6  Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
(Ellátja az enyhe és középsúlyos fogyatékos gyermekeket, az autistákat, 
a hiperaktívakat és a magatartási és beilleszkedési zavarral küzdıket.) 

55231-2  Óvodai intézményi közétkeztetés 
85321-1  Bölcsıdei ellátás 

 
Kisegítı tevékenysége: 



 10 

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 
(A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató 
munkát, a mindennapos testedzést) 
A kisegítı tevékenység arányainak felsı határa a 30%-ot nem haladja 
meg. 

 
2010. január 1-tıl:  
 Szakágazat száma: 8510 Iskolai elıkészítı oktatás (fı tevékenység) 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
 
 Ellátandó alaptevékenysége: 
 851011  Óvodai nevelés ellátás 

- Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti óvodai 
nevelımunkát, valamint az erre épülı Óvodai Integrációs Program 
szerinti foglalkozást biztosítja 

- Igény alapján az alaptevékenységhez kapcsolódóan önköltséges 
foglalkozást szervez. 

 851012  Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése ellátása 
(Ellátja az enyhe és középsúlyos fogyatékos gyermekeket, az autistákat, 
a hiperaktívakat,  a magatartási és beilleszkedési zavarral küzdıket.) 

889101   Bölcsıdei ellátás 
562912   Óvodai intézményi étkeztetés 
562917   Munkahelyi étkeztetés 

 
Kisegítı tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, 
a mindennapos testedzés) 
A kisegítı tevékenység arányainak felsı határa a 30%-ot nem haladja meg. 

 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak 
Város Önkormányzata tulajdonában álló 287. hrsz.-ú ingatlan a rajta található nevelési célú 
épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, melegítıkonyhával és udvarral; 
 
1. Tagintézmény: Carolina Tagóvoda: 183. hrsz-ú ingatlan a rajta található nevelési célú 
épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, melegítıkonyhával és udvarral; 
 
2. Tagintézmény: Kincskeresı Tagóvoda : 2825. hrsz-ú ingatlan a rajta található nevelési célú 
épülettel, berendezésekkel, tornaszobával, melegítıkonyhával és udvarral. 
 
3. Tagintézmény: Bölcsıde, amely szintén a 2825. hrsz-ú ingatlanban került elhelyezésre a 
Zrínyi u. 40. sz. alatt. 



 11 

A nevelımunkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, 
szemléltetıeszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 
 
10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés joga:  
 

Az óvoda és a bölcsıde a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg 
biztosítékként felhasználni. 

 
11. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  
 

- Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló számlával rendelkezik. 
Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági vezetı áll.  
- Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
vállalhat. 

 
12. Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények 
mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az intézményvezetıt nyilvános 
pályázat alapján Sárospatak Város Képviselı-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja.  

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
 

Az intézmény vezetıje önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. 

 
14. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 

A fenntartó által kinevezett vezetı képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási 
jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik.  

 
15. Az intézmény típusa: 
 

Többcélú közös igazgatású intézmény, amely óvodai nevelést és csatolt feladatként 
bölcsıdei ellátást biztosít.  

 
16. Tagintézményei: 
 

 Tagintézmény 1: Carolina Tagóvoda, 3950 Sárospatak, Szent E. u. 16. 
 Tagintézmény 2: Kincskeresı Tagóvoda, 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. 
 Tagintézmény 3: Bölcsıde, 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. 

 
17. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

Óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsıdei ellátást biztosító többcélú közös 
igazgatású intézmény. 
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18. Típus szerinti besorolása: 
 

 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv 
 A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 Alaptevékenysége szerint: közoktatási 

 
 
Záradék: A Mese Óvoda és Bölcsıde alapító okiratát Sárospatak Város  Képviselı-testülete 
10.800/219/2009.(VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 2/A. számú melléklete 
 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Alapító Okiratának 

módosítása 
 
A képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7950-3/146/2009. (V.29.) KT. 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 

A 3. pontban  az „ Irányító szervének neve, címe:” szöveg „Irányító és fenntartó szervének 
neve, címe:” szövegre módosul. 
 
 
Záradék: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alapító okiratát Sárospatak Város  Képviselı-
testülete 10.800/219/2009.(VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-ei hatállyal  
hagyta jóvá. 

 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 2/B. számú melléklete 
 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapító Okirata 

(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (1), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1-4. §-a, 15-18. §-ában 
foglaltak alapján Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
    OM azonosítója: 102952 
    Törzsszám: 549967 
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2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Petıfi u. 1. 
    Telephelyei: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. 

   3950 Sárospatak, Patika köz 2. 
 
3. Irányító és fenntartó szervének neve, címe: 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

 
4. Az intézmény mőködési köre: Sárospatak közigazgatási területén Ellátja az Arany János, 
Kazinczy utaktól keletre esı területeken lakó, állandó lakcímmel rendelkezı tanulók, - 
kivételt képez a Rákóczi és a Kossuth utca – továbbá a Hercegkút községben állandó 
lakóhellyel rendelkezı felsı tagozatos tanulók általános iskolai nevelését-oktatását. 
 
5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló 
jogi személy. 
 
6. Az intézmény típusa: Nyolc évfolyammal mőködı általános iskola alapfokú nevelési-
oktatási intézmény. 
 
7. Felvehetı maximális létszám: 700 tanuló 
 
8. Az intézmény tevékenységei: 
 2009. december 31-ig: 
 Szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás 
 

Ellátandó alaptevékenysége: 
80121-4  Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
   Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 
   Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást szervezhet 
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget 

megalapozó iskolai oktatása (gyengénlátó, beszédfogyatékos, 
megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a), viselkedés 
fejlıdésének rendellenessége SNI b). 

80511-3 Napköziotthon, iskolaotthon és tanulószobai foglalkozás 
92403-6 Diáksport 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

 
Kiegészítı tevékenysége: 
80401-7  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

 
Kisegítı tevékenysége: 
70101-5  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 

(A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató 
munkát, a mindennapos testedzést, a diáksportkör munkáját.) 

 
A kisegítı tevékenység arányainak felsı határa a 30 %-ot nem haladja meg a költségvetési 
szerv kiadásaiban. 
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2010. január 1-tıl:  
 Szakágazat száma: 8520 Alapfokú oktatás 
 
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
   Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 

  Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 
szervezhet. 
 (az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott idıkeretekben az iskola 
pedagógiai programja szerint (a kötelezı tanórák, a nem kötelezı tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az 
iskolaotthonos oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell tervezni.) 

852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) (gyengénlátó, beszédfogyatékos, megismerés 
fejlıdésének rendellenessége SNI a., viselkedés fejlıdésének rendellenessége 
SNI b.) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés.  
 Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 

szervezhet. 
(az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott idıkeretekben az iskola 
pedagógiai programja szerint (a kötelezı tanórák, a nem kötelezı tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat kell tervezni) 

852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) (gyengénlátó, beszédfogyatékos, megismerés 
fejlıdésének rendellenessége SNI a., viselkedés fejlıdésének rendellenessége 
SNI b.) 

855911 Általános iskolai napköziotthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése (gyengénlátó, 

beszédfogyatékos, megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a., viselkedés 
fejlıdésének rendellenessége SNI b.) 

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890111 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 
890112 Az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok 

részére 
 

Kiegészítı tevékenysége: 
855937 Máshova nem sorolható egyéb felnıttoktatás  

 
Kisegítı tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, 
a mindennapos testedzést, a diáksportkör munkáját.) 
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak Város 
Önkormányzata tulajdonában álló  
- a 229 hrsz.-ú Petıfi u. 1. sz. alatt álló ingatlan a rajta található oktatási épülettel, 
tornateremmel, berendezésekkel, udvarral, 
- a 300 hrsz-ú Rákóczi út 32. sz. alatt álló ingatlan a rajta található oktatási épülettel 
berendezésekkel, udvarral, 
- a 422 hrsz-ú Patika köz 2. alatti ingatlan a rajta található oktatási épülettel, berendezéssel, 
udvarral, tornateremmel, öltözıkkel. 
A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, 
szemléltetıeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 
 
10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként 
felhasználni. 
 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója, gazdálkodással összefüggı jogosítványok: 
 
- Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló számlával rendelkezik. 
Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági vezetı áll.  
- Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
vállalhat. 
- Külön megállapodás alapján ellátja az önállóan mőködı költségvetési szervek a Farkas 
Ferenc Mővészeti Iskola, valamint a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Gazdasági 
feladatait. 
 
12. Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 
szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az igazgatót nyilvános pályázat alapján 
Sárospatak Város Képviselı-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak 
város polgármestere gyakorolja.  
 
 
 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka 
Törvénykönyve alapján.  
 
14. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
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A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási 
jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik.  
 
15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 
 
16. Típus szerinti besorolása: 

 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv 
 A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 Alaptevékenysége szerint: közoktatási 

 
17. Évfolyamok száma:  8 évfolyam 
 
 
Záradék: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alapító okiratát Sárospatak Város  Képviselı-
testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT.  számú határozat 3/A. számú melléklete 
 

A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
Alapító Okiratának 

módosítása 
 

A képviselı-testület a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 7950-3/146/2009. (V.29.) KT. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 

A 3. pontban  az „ Irányító szervének neve, címe:” szöveg „Irányító és fenntartó szervének 
neve, címe:” szövegre módosul. 
 
 
 Záradék: A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola alapító okiratát Sárospatak Város Képviselı-
testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú  határozatával 2009. június 1-ei hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 3/B. számú melléklete 
 

A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okirata 

(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§. (1), továbbá a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1-4. §-a, 15-18. §-ában foglaltak alapján 
Sárospatak Város Önkormányzata a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Alapító Okiratát a 
következık szerint határozza meg. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 
 OM azonosítója: 039515 
 Törzskönyvi száma: 585280 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Szent E. u. 30. 
A székhelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai:  
Hangszeres tanszakok: klarinét, furulya, fuvola, kürt, trombita, harsona, gordonka, hegedő, 
szaxofon, baritonkürt, tenorkürt, tuba, brácsa, gitár, ütı, zongora 
Vokális tanszak: magánének 
Elméleti tanszakok: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
Egyéb tanszak: kamarazene (zenekar, korrepetício) 

 
Telephelyei:  
 - 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 12. 
 A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszakai: néptánc (folklórismeret, néprajz, népi 
ének, népi játék, tánctörténet),  társastánc  
A telephelyen mőködı képzımővészeti ág tanszakai: grafika, festészet (rajz, festés, 
mintázás, képzımővészeti ismeretek, mőhely-elıkészítés, mőhelygyakorlat, vizuális 
alapismeretek) 
A telephelyen mőködı színmővészet- bábmővészet ág tanszakai: színjáték     
(drámajáték, vers és próza, beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) 
 
- 3950 Sárospatak, Arany János u. 7. 
A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: elmélet (szolfézs, kórus) 
A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszaka: társastánc 
 
- 3958 Hercegkút, Kossuth u. 2. 
A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: 
Hangszeres tanszakok: furulya, klarinét, trombita, harsona, tuba, baritonkürt, tenorkür, 
zongora, hegedő 
Elméleti tanszak: szolfézs, 
Egyéb tanszak: kamarazene 
 
- 3961 Vajdácska, Fı út 2. 
A telephelyen mőködı táncmővészeti ág tanszakai: néptánc (folklórismeret, néprajz, népi 
ének, népi játék, tánctörténet)  
 
- 3955 Kenézlı, Kárpát u. 1.  
A telephelyen mőködı zenemővészeti ág tanszakai: 
Hangszeres tanszak: furulya,trombita, baritonkürt, harsona, tenorkürt, kürt,   
Elméleti tanszak: szolfézs 
 
3. Irányító és fenntartó szervének neve, címe: 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
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3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 
 
5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló 

jogi személy. 
 
6. Az intézmény típusa: Alapfokú mővészet-oktatási intézmény 
      - Évfolyamok száma: 1-2. elıképzı 
          1-6. alapfok 
          4 továbbképzı 
 
7. Felvehetı maximális létszám: 900 tanuló 
 
8. Az intézmény tevékenységei: 
 
 2009. december 31-ig: 
 Szakágazat száma: 852020 Alapfokú mővészetoktatás 
 
 Ellátandó alaptevékenysége 
 80131-3 Alapfokú mővészetoktatás 
  (Térítési díjköteles tanulók oktatása) 

Zenemővészeti ág:  
Hangszeres tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, kürt, trombita, 
harsona, baritonkürt, tenorkürt, tuba, gordonka, hegedő, brácsa, gitár, 
ütı, zongora 

 Vokális tanszak: magánének  
 Elméleti tanszak: szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet   
 Egyéb tanszak:  kamarazene,( zenekar, korrepetíció) 

  Táncmővészeti ág: néptánc (folklórismeret, néprajz, népi ének, népi játék, 
tánctörténet),  társastánc 

  Képzımővészeti ág: grafika, festészet (rajz, festés, mintázás, képzımővészeti 
ismeretek, mőhelyelıkészítı, mőhelygyakorlat, vizuális alapismeretek). 
Színmővészet-bábmővészeti ág: színjáték (drámajáték, vers és próza, 
beszédgyakorlat, mozgásgyakorlat) 

 
Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı tevékenysége: 
 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 

 (A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát.) 

A kisegítı tevékenység arányainak felsı határa nem haladja meg a 30%-ot a költségvetési 
szerv kiadásaiban. 
 
 
2010. január 1-tıl:  
Szakágazat száma: 85203 Alapfokú mővészetoktatás 
Ellátandó alaptevékenysége: 
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
  (Térítési díjköteles tanulók oktatása) 
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852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és 
bábmővészeti ágban 

  (Térítési díjköteles tanulók oktatása) 
 
Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  (A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát.) 

   A kisegítı tevékenység arányainak felsı határa nem haladja meg a 30%-ot. 
 
9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a Magyar Államkincstár 
tulajdonában a Magyar Nemzeti Múzeum kezelésében lévı a valóságban Sárospatak, 
Szent E. u. 30. sz. alatt található ingatlan a rajta található oktatási épülettel és 
berendezésekkel, valamint Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában lévı 
Sárospatak, Szent E. u. 12. sz. alatt található ingatlan a rajta található oktatási épülettel és 
berendezésekkel. 

 A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott és a 
különbözı mővészeti ágak oktatásához szükséges taneszközök. A mővészeti iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 

 Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg 
biztosítékként felhasználni. 

 
11. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
 

- Önállóan mőködı költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggı tevékenységet 
külön megállapodás alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gazdasági irodája 
végzi. 

- Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
elıirányzatokon belül az intézményvezetı, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat. 

 
12. Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak 

végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, továbbá a nevelési-oktatási 
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az igazgatót 
nyilvános pályázat alapján Sárospatak város képviselı-testülete nevezi ki. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Sárospatak város polgármestere gyakorolja. 

 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
 

  Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka 
Törvénykönyve alapján. 
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14. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 

A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 
15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú mővészeti nevelés-oktatás 
 
16. Típus szerinti besorolása: 
   A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv 

  A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, közoktatási 
   Alaptevékenysége szerint: közoktatási 
 
 
Záradék: A Farkas Ferenc Mővészeti Iskola alapító okiratát Sárospatak Város Képviselı-
testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-jei hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 4/A. számú melléklete 
 

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
Alapító Okiratának 

módosítása 
 

 
A képviselı-testület az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 7950-3/146/2009. (V.29.) KT. 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
A 3. pontban  az „ Irányító szervének neve, címe:” szöveg „Irányító és fenntartó szervének 
neve, címe:” szövegre módosul. 
 
 
Záradék: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratát Sárospatak Város 
Képviselı-testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-ei 
hatállyal hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
 

 

A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 4/B. számú melléklete 
 

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Alapító Okirata 
(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§. (1), továbbá a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1-4. §-a, 15-18. §-ában foglaltak alapján 
Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
 OM azonosítója: 029280 
 Törzsszám: 548421 
 Alapítás éve: 1993. 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Arany J. u. 7. 
 Intézményegysége: (kollégium) Sárospatak, Arany J. u. 3.  
 
3. Irányító és fenntartó szervének neve, címe: 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

 
4. Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 
 
5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló 

jogi személy. 
 
6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású középfokú oktatási intézmény, amely 

gimnáziumi nevelést-oktatást és kollégiumi nevelést lát el.  
 
7. Felvehetı maximális létszám: 680 tanuló 
 Felvehetı maximális kollégiumi létszám: 290 tanuló 
 
8. Az intézmény tevékenységei: 
 2009. december 31-ig: 
 Szakágazat száma: 852010 Alapfokú oktatás 
     853100  Általános középfokú oktatás keretében (fı tevékenység) 

- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 
- 5 évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program 
- 5 évfolyamos idegen nyelvi elıkészítı évfolyam 
- 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

 
Ellátandó alaptevékenysége 
 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 

- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 
szervezhet. 

 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése 
oktatása (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) dislexya, 
disgraphia, discalculia)   

 80214-4 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés,oktatás 
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 
szervezhet. 
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 80215-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, 
oktatása (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) dislexya, 
disgraphia, discalculia)   

 92403-6 Diáksport 
 55131-5 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos gyermekek, 

tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi idıben) 
 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
 55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés 
 
   Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı tevékenysége: 
 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 

(A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, 
a mindennapos testedzést.)  

     751952     Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek  

  - Részt vehet az iskolarendszeren kívüli oktatásban 

 A kisegítı tevékenység arányainak felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban nem haladhatja meg a 30%-ot. 

 
A kisegítı tevékenységek arányainak felsı határa nem haladja meg a 30%-ot a költségvetési 
szerv kiadásaiban. 
 
2010. január 1-tıl:  
Szakágazat száma:       8520  Alapfokú oktatás 
      8531   Általános középfokú oktatás (fı tevékenység) 

- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 
- 5 évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program 
- 5 évfolyamos idegen nyelvi elıkészítı évfolyam 
- 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

 
Ellátandó alaptevékenysége 
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (6-8. évfolyam) 

- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 
szervezhet. 

 852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) dislexya, 
disgraphia, discalculia)  (6-8. évfolyam)  

 853111  Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást 
szervezhet. 

 853112  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása 
(megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) dislexya, disgraphia, 
discalculia) (9–12/13. évfolyam) 

 931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
 855921  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése,  
 559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
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 890115  Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok 
részére 

 
Kisegítı tevékenysége: 
382002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  (A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 

idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, 
a mindennapos testedzést, a diáksportkör munkáját.) 

855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
  - Részt vehet az iskolarendszeren kívüli oktatásban 
 
9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak Város 
Önkormányzata tulajdonában álló 8. hrsz.-ú ingatlan, a rajta található oktatási épülettel, 
tornateremmel berendezésekkel és udvarral, valamint 5. hrsz. alatt található ingatlan, a 
rajta található épülettel, ebédlıvel, berendezésekkel és udvarral. 
A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök, szemléltetıeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:  
 
      Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg 

biztosítékként felhasználni. 
 
11. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
 

- Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, önálló számlával rendelkezik. 
Gazdálkodását az intézmény gazdasági irodája látja el, amelynek élén gazdasági 
vezetı áll. 

- Külön megállapodás alapján ellátja az önállóan mőködı költségvetési szerv, a Vay 
Miklós Szakképzı Iskola gazdasági feladatait. 

- Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen vállalhat. 

 
12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X.8.) 

Korm.rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. 
(VI.8.) MKM rendelet alapján, az igazgatót nyilvános pályázat alapján Sárospatak város 
képviselı-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak város 
polgármestere gyakorolja.  

 
 
 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
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 Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka 
Törvénykönyve alapján. 

 
14. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 

A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 

 
15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: gimnáziumi nevelés-oktatás, kollégiumi 

nevelés, ellátás 
 
16. Az intézmény típus szerinti besorolása:  
   A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv 
   A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, 
   Alaptevékenysége szerint:  közoktatási 
 
 
Záradék: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium alapító okiratát Sárospatak Város 
Képviselı-testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-jei 
hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT.  számú határozat 5/A. számú melléklete 
 

A Vay Miklós Szakképzı Iskola 
Alapító Okiratának  

módosítása 
 
A képviselı-testület a Vay Miklós Szakképzı Iskola 7950-3/146/2009. (V.29.) KT. számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
A 3. pontban  az „ Irányító szervének neve, címe:” szöveg „Irányító és fenntartó szervének 
neve, címe:” szövegre módosul. 
 
 
 
Záradék: A Vay Miklós Szakképzı Iskola alapító okiratát Sárospatak Város Képviselı-
testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-ei hatállyal  
hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 5/B. számú melléklete 
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A Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okirata 

(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1), továbbá a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdéseiben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1-4. §-a, 15-18. §-ában foglaltak alapján 
a Sárospatak Város Önkormányzata a Vay Miklós Szakképzı Iskola Alapító Okiratát a 
következık szerint határozza meg. 
 
1. Az intézmény neve:   Vay Miklós Szakképzı Iskola 
   OM azonosítója:               029324 
   Törzsszám:               585279 
   Az alapítás éve:   1913 
 
2. Székhely:               3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 

-Telephelye:    3950 Sárospatak, Árpád u. 5. 
 
3. Irányító és fenntartó szervének neve, címe: 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

 
4. Az intézmény mőködési területe: Sárospatak város és körzete 
 
5. Az intézmény jogállása: Az intézmény  a közoktatási törvényben foglaltak alapján  
    önálló jogi személy 
 
6. Az intézmény típusa: Többcélú, középfokú oktatási intézmény, amely szakiskolai és 
szakközépiskolai nevelést-oktatást és szakképzést lát el. 
 
7. Felvehetı maximális létszám: 650 tanuló 
 
8. Évfolyamok száma: 
 

 szakközépiskola 4 évfolyam (8 osztály)  
 szakiskola 2 évfolyam (max. 8 osztály)  
 szakképzés képzési idıtartamtól függıen 2-3 év 

 
 

 
9. Az intézmény tevékenységei: 
 
  Szakágazat megnevezése:    853100   általános középfokú oktatás 

853200   szakmai középfokú oktatás 
80220     szakiskolai oktatás, szakképzés,  
80400     egyéb oktatás 

 
a) Ellátandó alaptevékenységek: 

 
80217-7  nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 
80218-8  sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, 
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                 oktatása (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) dislexya, 
disgraphia, discalculia) 

80221-4  nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 
80222-5  sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése,  

oktatása (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) dislexya, 
disgraphia, discalculia) 

80224-1   nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő 
     oktatás és vizsgáztatás 

 
 - 31 5216 17 szobafestı- mázoló és tapétázó 
 - 31 5216 14 kımőves 
 - 31 5216 03 burkoló 
 - 31 5216 06 épületburkoló 
 - 33 5216 01 ács-állványozó 
 - 33 5262 01 asztalos 
 - 31 5243 02 faipari gépmunkás 
 - 31 5233 14 fémforgácsoló  
 - 31 5216 16 szerkezetlakatos 
 - 32 5233 02 NC, CNC gépkezelı (technológia feltüntetésével) 
 - 33 5276 05 nıiruha-készítı 
 - 31 5292 08 kerámiakészítı 
 - 33 7826 02 szakács 
 - 33 7822 01 pincér 
 - 33 5241 02 karosszérialakatos 
 - 52 5241 02 autószerelı 
 - 52 5443 03 épületgépész technikus 
 - 31 5216 20 vízvezeték- és központifőtés-szerelı 

 
Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma megnevezése 

54 058 01 1000 00 00 épületgépész-technikus 
51 525 01 1000 00 00 autószerelı 
31 525 03 1000 00 00 karosszérialakatos 
31 521 09 1000 00 00 gépi forgácsoló  
31 521 24 1000 00 00 szerkezetlakatos 
31 582 08 1000 00 00 épületasztalos 
31 582 15 1000 00 00 kımőves 
33 582 04 1000 00 00 festı- mázoló és tapétázó 
33 582 03 1000 00 00 burkoló 
33 582 01 1000 00 00 ács-állványozó 
31 215 02 0010 31 04 fazekas 
33 542 05 0010 33 03 nıi szabó 
33 811 02 1000 00 00 pincér 
33 811 03 1000 00 00 szakács 
31 521 11 1000 00 00 hegesztı 
31 582 07 1000 00 00 épület és építménybádogos 
31 215 02 0010 31 03 Famőves 
31 215 02 0001 54 01 Népi játék és kismesterségek oktatója 

 
80225-2 sajátos neveléső tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére 
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felkészítı iskolai oktatás és vizsgáztatás (megismerés fejlıdésének 
rendellenessége SNI a) dislexya,   disgraphia, discalculia) 

 
80226-3  szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai rendszerő felnıttoktatás és  
                vizsgáztatás 

 
 - 31 5216 17 szobafestı- mázoló és tapétázó 
 - 31 5216 14 kımőves 
 - 31 5216 03 burkoló 
 - 31 5216 06 épületburkoló 
 - 33 5216 01 ács-állványozó 
 - 33 5262 01 asztalos 
 - 31 5243 02 faipari gépmunkás 
 - 31 5216 16 szerkezetlakatos 
 - 32 5233 02 NC, CNC gépkezelı (technológia feltüntetésével) 
 - 33 5276 05 nıiruha-készítı 
 - 31 5292 08 kerámiakészítı 
 - 33 7826 02 szakács 
 - 33 7822 01 pincér 
 - 33 5241 02 karosszérialakatos 
 - 52 5241 02 autószerelı 
 - 52 5443 03 épületgépész technikus 
 - 31 5216 20 vízvezeték- és központifőtés-szerelı 

 
 

Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma 
megnevezése 

31 582 15 0100 21 03 épületfalazó kımőves 
33 582 04 0100 31 01 szobafestı 
33 582 03 0100 31 01 hidegburkoló 
33 582 01 0100 21 01 állványozó 
54 211 10 0100 33 01 kerámiakészítı 
33 542 05 0100 21 04 textiltermék-összeállító 
31 521 02 0100 00 00 CNC-forgácsoló 
31 582 08 0100 21 01 főrészipari gépkezelı 
51 525 01 0100 31 02 autókarbantartó és -ápoló 
33 811 03 0100 21 01 konyhai kisegítı 
31 521 11 1000 00 00 hegesztı 
31 582 07 1000 00 00 épület és építménybádogos 
31 215 02 0010 31 03 Famőves 
31 215 02 0001 54 01 Népi játék és kismesterségek 

oktatója 
 

 92403-6 diáksport 
 
b) Kiegészítı tevékenységek: 
 

75195-2 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység Közoktatási törvény 41. 
§ (6) bekezdés szerint (gyermek- és ifjúságvédelem) 
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 továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások 
szervezése 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli felnıtt szakmai oktatás és vizsgáztatás 
92401-4 Sportlétesítmények mőködtetése 

 
c) Kisegítı tevékenységek: 
 
 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

(A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamban bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató 
munkát, a mindennapos testedzést, a diáksportkör munkáját.) 

 
Tevékenységek bérmunkában: 
TEÁOR számok: 
 4391  Tetıfedés, tetıszerkezetépítés  
 1623  Épületasztalos, ipari termékek gyártása  
 4520  Gépjármőjavítás, karbantartás 
 3312  Ipari gép, berendezés javítása 
 4322  Víz, gáz, főtés-, légkondícionáló szerelés 
 5629  Egyéb vendéglátás 
 2341  Háztartási kerámia gyártása 
 2573  Szerszámkészítés részmőveleteinek végzése 
 2562  Fémmegmunkálás 
 4532  Gépjármőalkatrész kiskereskedelem 
 
A kisegítı tevékenységek arányainak felsı határa a 30 %-ot nem haladja meg az intézmény 
költségvetésében. 
 

 31 5216 16 szerkezetlakatos 
 31 5233 14 fémforgácsoló 
 31 5256 02 könnyőgépkezelı 
 31 5276 03 varrómunkás 
 31 5292 08 kerámiakészítı 
 31 5293 01 fazekas 
 32 5233 02 NC, CNC-gépkezelı (a technológia feltüntetésével) 
 33 5216 01 ács-állványozó 
 33 5276 05 nıiruha-készítı 
 31 5216 17 szobafestı- mázoló és tapétázó 
 52 5443 03 épületgépész-technikus 

 
 

Új OKJ azonosítószám Új OKJ szakma 
megnevezése 

31 582 15 0100 21 03 épületfalazó kımőves 
33 582 04 0100 31 01 szobafestı 
33 582 03 0100 31 01 hidegburkoló 
33 582 01 0100 21 01 állványozó 
54 211 10 0100 33 01 kerámiakészítı 
33 542 05 0100 21 04 textiltermék-összeállító 
31 521 02 0100 00 00 CNC-forgácsoló 
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31 582 08 0100 21 01 főrészipari gépkezelı 
51 525 01 0100 31 02 autókarbantartó és -ápoló 

 
2010. január 1-tıl:  
 
Szakágazat megnevezése: 8531 általános középfokú oktatás 

8532 szakmai középfokú oktatás 
 
Ellátandó alaptevékenységek: 
 

853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) (megismerés fejlıdésének 
rendellenessége SNI a) dislexya, disgraphia, discalculia) 

853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása 

(9–10. évfolyam) (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) 
dislexya, disgraphia, discalculia) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853212 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 
nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) 
dislexya, disgraphia, discalculia) 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 

nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon (megismerés fejlıdésének rendellenessége SNI a) 
dislexya, disgraphia, discalculia) 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati 
felnıttoktatás 

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Kiegészítı tevékenység: 
 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
856091 Szakképzési és felnıttképzési támogatások 
856000 Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 

(továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli 
foglalkozások szervezése) 

931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
 
Kisegítı tevékenység: 
 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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10. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll 
- a székhelyén lévı Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló 5 hrsz.-ú ingatlan, a 
rajta található oktatási épületekkel, tornateremmel, berendezésekkel és udvarral,  
- a 3647 hrsz.-ú Sárospatak, Árpád u. 5. sz. alatt található ingatlan a rajta található épülettel és 
berendezésekkel. 
- Sárospatak, Árpád u. 3-5. sz. alatti 3649 hrsz.-ú, 3650/A/2 hrsz.-ú és 3650/A/3  hrsz.-ú  
bérelt ingatlanok. 
 
A nevelı-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott  állóeszközök, 
szemléltetıeszközök. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak 
ellátásához szabadon felhasználhatja. 
 
A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıtartamban bérletbe 
adhatja, ha az nem akadályozza a nevelı-oktató munkát, a mindennapos testedzést, a 
diáksportkör munkáját. 
 
Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Bevételeinek fedezni kell a 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást. 
 
11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként 
felhasználni. 
 
 
12. Gazdálkodással összefüggı jogosítványok, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 
 

- Önállóan mőködı költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggı  
tevékenységet külön megállapodás alapján az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium gazdasági irodája végzi, 

– pénzügyi kötelezettséget az intézményvezetı az önkormányzat által 
jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen vállalhat. 

 
13. Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 
szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az igazgatót nyilvános pályázat alapján 
Sárospatak város képviselı-testülete nevezi ki. 
Az egyéb munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a kollektív 
szerzıdés alapján Sárospatak város polgármestere gyakorolja.  
 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
 
Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka 
Törvénykönyve alapján. 
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15. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
 
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási 
jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik. 
 
16. Jogszabályban meghatározott közfeladata: szakiskolai és szakközépiskolai nevelés-
oktatás és szakképzés 
 
17. Az intézmény típus szerinti besorolása:  
   A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv 

A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
   Alaptevékenysége szerint: közoktatási 
 
 
Záradék: A Vay Miklós Szakképzı Iskola alapító okiratát Sárospatak Város  Képviselı-
testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-jei hatállyal  
hagyta jóvá. 
 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
 
A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT.  számú határozat 6/A melléklete 
 

A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
Alapító Okiratának  

módosítása 
 

A képviselı-testület a Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 7950-3/146/2009. (V.29.) 
KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
A 7. pontban 2009. december 31.-ig a szakágazati besorolás: 
 
                              „ 80520 Pedagógiai szakszolgálat (fı tevékenység) 
    80540 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
    85320 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül”-ról 

                       „ 856000 Oktatást kiegészítı tevékenység” -re módosul 
 
 

Záradék: A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát Sárospatak Város  
Képviselı-testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-jei 
hatállyal  hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
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A 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozat 6/B. számú melléklete 
 

A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata 

(módosításokkal együtt egységes szerkezetben) 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (1), továbbá a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdéseiben, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 1-4. §-a, 15-18. §-ában foglaltak alapján 
Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv neve: Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 
    OM azonosítója: 101815 
    Törzsszám: 585268 
    Az alapítás éve: 1985. 
 
2. Székhelye: 3950 Sárospatak, Comenius u. 18. 
 
3. Irányító szervének neve, címe: Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

     3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 
 
4. Mőködési köre: Sárospatak város és körzete 
 
5. Az intézmény jogállása: az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló 
jogi személy 
 
6. Az intézmény típusa: közoktatási és szociális feladatokat ellátó többcélú közös igazgatású 
intézmény 
 
7. Az intézmény tevékenységei: 
 
2009. december 31-ig 
 Szakágazati besorolása:  856000 Oktatást kiegészítı tevékenység  
 

a) ellátandó alaptevékenysége: 
80521-2  Pedagógiai szakszolgálat – részletezve: logopédia, gyógytestnevelés, 

nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
85324-4 Családsegítés 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

 
2010. január 1-tıl:  
Szakágazat száma:  8560 Oktatást kiegészítı tevékenység (fı tevékenység) 

    8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások  
 
Ellátandó alaptevékenysége: 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység – részletezve: logopédia, 

gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
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889924  Családsegítés 
889201  Gyermekjóléti szolgáltatás 
880000  Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
 
8 A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a székhelyén lévı Sárospatak város 
önkormányzata tulajdonában álló 296. hrsz-ú ingatlan, található épülettel és berendezésekkel. 
(Sárospatak, Comenius u. 18.) 
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, 
szemléltetıeszközök.  
 
9. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg 
biztosítékként felhasználni 
 
10. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója, gazdálkodással összefüggı jogosítványok:  
 
- Önállóan mőködı költségvetési szerv, a gazdálkodással összefüggı tevékenységet külön 
megállapodás alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gazdasági irodája végzi.  
 - Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési elıirányzatokon 
belül az intézményvezetı, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen vállalhat.  
 
11. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 
szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján, az igazgatót nyilvános pályázat alapján 
Sárospatak Város Képviselı-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat Sárospatak 
város polgármestere gyakorolja. 
 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka 
Törvénykönyve alapján.  
 
13. Az intézmény képviseletére jogosultak. 
 
A fenntartó által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási 
jogkört, melyekért teljes felelısséggel tartozik.  
 
14. Jogszabályban meghatározott közfeladata: egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó 

közoktatási és szociális feladatokat ellátó  többcélú közös igazgatású intézmény 
 
15. Típus szerinti besorolása: 

 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató szerv 
 A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
  Alaptevékenysége szerint: közoktatási és szociális 
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Záradék: A Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát Sárospatak Város  
Képviselı-testülete 10.800/219/2009. (VII.13.) KT. számú határozatával 2009. június 1-jei 
hatállyal hagyta jóvá. 
 
Sárospatak, 2009. július 13. 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Egyéb ügyek 

• Sárospataki Református Kollégium kérelme 
 
Hajdu Imre: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Kulturális Bizottság áprilisban 
tárgyalta Patay Tibor kérelmét, melyben tájékoztatta a bizottságot, hogy a Sárospataki 
Református Kollégiuma a Kálvin kiállítással párhuzamosan kiállítást rendez Patay Sámuel 
kollégiumi fıgondnok munkásságával kapcsolatban. A Kulturális Bizottság nem értette, hogy 
miért magánszemély nyújt be kérelmet, amikor egy városi, egyházi intézmény rendezvényérıl 
van szó. A bizottság akkor úgy határozott, hogy a Református Kollégium írásban adja be a 
támogatási kérelmét, mely megtörtént. Végh Balázs közigazgató úr a Református Kollégium 
nevében kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Ismerteti a kérelemben foglaltakat. Az 
említett áprilisi bizottsági ülésen 30 ezer Ft támogatást javasoltak a rendezvény 
lebonyolítására a kulturális alap terhére.  
 
Aros János: A kérelemmel kapcsolatban elmondja, ha egy kérelmet behoznak, akkor mást is 
be kellene hozni, de más kérelmeket nem hoznak be a testületi ülésre.  
 
Hutkainé Novák Márta: Egyetért azzal, hogy nem szoktak csak úgy kérelmeket behozni, 
fıleg nem rendkívüli ülésre. 
 
Aros János: Van egy bizottsági javaslat 30 ezer Ft-ról. Mivel a bizottság javasolja a 
rendezvény támogatását, javasolja, 20 ezer Ft értékben valamilyen számlát vállaljanak át.  
 
Ladomérszky László István: A költségvetés tárgyalásakor elmondta a véleményét a 
kulturális alap fejezetrıl. Pontosan attól tartott, hogy ilyen ad hoc dolgokra fogják elkölteni  a 
fejezetben lévı összeget.  
 
Aros János: Kérdezi a Képviselı-testületet, kívánják-e támogatni a rendezvényt? 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal egyetértett a rendezvény 
támogatásával. 
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását a Kulturális Bizottság által javasolt 30 ezer 
Ft-os támogatási összegrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot elvetette. 
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Aros János: Kéri a Képviselı-testület szavazását arról, hogy a rendezvény költségeit 20 ezer 
Ft értékben támogassák. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal egyetért azzal, hogy a 
rendezvény költségeit 20 ezer Ft értékben támogassák. 
 
A Képviselı-testület a fenti szavazásokra tekintettel az alábbi határozatot hozta: 
 

10.800/220/2009. (VII.13.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t  
 

a Sárospataki Református Kollégium támogatásáról 
 
 

A Képviselı-testület tárgybani szóbeli elıterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 
Sárospataki Református Kollégiumban 2009. augusztus 29-én megrendezésre kerülı 
Patay Sámuel emléknapot 20 ezer Ft értékben támogatja, az alábbi feladatok 
elvégzésére: 
 

- média kiszolgálás (fotó készítés), 
- meghívók készítése, postaköltség, 
- vendéglátás, 
- elıadók, szervezık részére apróbb ajándékok. 

 
A költségek fedezeteként a költségvetés „Kulturális pályázati alap” 5 millió Ft-os keretét 
jelöli meg. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Dr. Szabó Rita: Kéri a Gazdálkodási Iroda Vezetıjét, tájékoztassa a Képviselı-testületet a 
támogatási szerzıdésrıl. 
 
Poncsák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy az önkormányzatnál 2006. évben 
folytattak állami számvevıszéki ellenırzést, melyben kifogásolták, hogy az államháztartáson 
kívüli, a kulturális alapítványoknak és társadalmi szervezeteknek juttatott pénzeket 
elszámolás nélkül juttatja az önkormányzat. Azóta a társadalmi szervezeteknek a Képviselı-
testület által megítélt támogatási összegekrıl a Polgármesteri Hivatal támogatási szerzıdést 
köt a szervezettel, melyben elıírja az összeg felhasználását és az elszámolás módját, 
határidejét.  
 
Saláta László Mihály: Egyetért azzal, hogy  mindig lesznek olyan tételek, amelyek menet 
közben jönnek be, de javasolja, legyen egy rendezı elv, a „városérdekbıl”, melyrıl már 
korábban is volt szó.  
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Stumpf Gábor József: Véleménye szerint a 20 ezer Ft-os támogatási összegbe belefér a 
meghívók készítésének támogatása, melyrıl megállapodást lehet kötni.  
 
 
 
Alpolgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést 14.40-kor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

    Dr. Szabó Rita       Aros János 
       aljegyzı                 alpolgármester 
 


