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Sorszám: B/76. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola 

1.1. Székhelye: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. 

1.2. Telephelye:  

 1.2.1. Debrecen, Angyalföld tér 16. 

 1.2.2. Debrecen, Holló László sétány 8. 

 1.2.3. Debrecen, Kishegyesi út 38. 

 1.2.4. Debrecen, Holló László sétány 15855/53 hrsz. 

 1.2.5. Debrecen, Kishegyesi út 46-48-50. 

 1.2.6. Debrecen, Angyalföld tér 7. sz. 

   

2. A költségvetési szerv besorolása:  

2.1. Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási 

feladatot ellátó közintézmény 

2.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv 

   

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Középfokú nevelés - oktatás 

3.1. Az intézmény típusa: összetett iskola 

(gimnázium és művészeti szakközépiskola) 

3.2. Tagozat megnevezése:  

 3.2.1 Felnőttoktatás esti oktatás munkarendje szerint 

   

3.3. Évfolyamok száma:  

 3.3.1. Gimnáziumi évfolyamok: 4, 5 vagy 6 

 3.3.2. Szakképzési évfolyamok: 1, 2 vagy 3 

   

3.4. Felvehető maximális tanulólétszám:  

 3.4.1. Gimnáziumi évfolyamokon: 675 fő 

 3.4.2. Szakképzési évfolyamokon: 140 fő 

 3.4.3. Felnőttoktatás (szakképzési) 

évfolyamokon: 

40 fő 

   

4. Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Városi Tanács Végrehajtó 

Bizottsága 

Debrecen Vörös Hadsereg útja 20. 

4.1. Alapításról rendelkező határozat száma: - 

4.2. Közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye: - 

   

5. Fenntartó neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

4024 Debrecen, Piac utca 20. 

   

6. Irányító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 

4024 Debrecen, Piac utca 20. 

   

7. A költségvetési szerv működési köre: Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye 

közigazgatási területe 

   

8. Ellátandó alaptevékenysége:  

 KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban  85.20 Alapfokú oktatás 

 meghatározott besorolás: 85.31 Általános középfokú oktatás 

  85.32 Szakmai középfokú oktatás 

   

 Szakágazat száma 852010 Alapfokú oktatás 

  853100 Általános középfokú oktatás 

  853200 Szakmai középfokú oktatás 
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 A költségvetési szerv szakfeladatai:  

   

8.1. 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (7-8. 

évfolyam hat évfolyamos gimnáziumi oktatás); beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása. 

   

8.2. 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8. évfolyam). (A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

tanulók; 7-8. évfolyam (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás)). 

   

8.3. 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása. 

   

8.4. 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 9-12/13. évfolyam (emelt szintű képzőművészeti 

oktatás; emelt óraszámú táncoktatás; tehetséggondozás beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása). 

   

8.5. 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam). (A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

tanulók; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, 

oktatása). 

   

8.6. 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatás a 

szakképzési évfolyamokon (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók nevelése, oktatása). 

   

8.7. 853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai, elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (A megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók; beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása). 

8.8. 853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai, elméleti felnőttoktatás. 

   

8.9. 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, gyakorlati oktatás a 

szakképzési évfolyamokon (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók nevelése, oktatása). 

   

8.10. 853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon. (A megismerő 

funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók; beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása). 

   

8.11. 853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai, gyakorlati felnőttoktatás. 

   

8.12. 8.1.-8.11. szakfeladatokon oktatható szakmák 

 52-1842 01 

52-1811 01 

52-1811 02 

52-1812 08 

Alkalmazott fotográfus 

Festő 

Grafikus 

Keramikus 

 54 211 18 0000 00 00 

54 211 01 0000 00 00 

54 211 09 0010 54 01 

54 211 09 0010 54 02 

54 211 08 0010 54 01 

54 212 07 0010 54 01 

54 211 05 0000 00 00 

54 211 10 0000 00 00 

54 211 06 0000 00 00 

Zománcműves 

Alkalmazott fotográfus 

Alkalmazott grafikus 

Képgrafikus 

Általános festő 

Színházi táncos 

Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 

Keramikus 

Díszműkovács 
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8.13. 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés (7-8. évfolyam (hat évfolyamos 

gimnáziumi oktatás)). 

   

8.14. 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (vizsgáztatás) 

   

8.15. 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

   

8.16. 842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 

   

8.17. 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

   

8.18. 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

   

8.19. 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

   

8.20. 931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása 

   

8.21. 562913 Iskolai intézményi étkezés 

   

8.22. 562917 Munkahelyi étkezés 

   

8.23. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

   

9. Ellátandó kiegészítő tevékenysége: Van 

   

10. Ellátandó kisegítő tevékenysége: Van 

   

11. Ellátandó vállalkozási tevékenysége: Nem folytat vállalkozási tevékenységet. 

   

12. A kisegítő és vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 

 A kisegítő tevékenység arányának felső határa: 1% 

 A vállalkozási tevékenység arányának felső határa: - 

   

13. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A magasabb vezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt. 

A megbízás határozott időre, 5 évre adható. 

  

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

  

15. Jogi személyiségű szervezeti egységének adatai: 

  

16. Gazdálkodási jogköre: 

Önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, személyi juttatások, 

munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai 

felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Tóth Árpád Gimnázium látja el. 

A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának 

rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. 

  

17. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
a.) A fenntartó tulajdonában lévő, feladatellátást szolgáló vagyon: 

17.1. 15855/142 hrsz.-ú Debrecen, Holló László sétány 6. szám. alatti 8777 m
2
 területű ingatlan, kivéve a 

felülépítmény közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 60,54 m
2
 nagyságú ingatlanrésze 

17.2. 5855/53 hrsz.-ú Debrecen, Holló László sétány alatti 7081 m
2
 területű ingatlan 

17.3. 15855/92/A/1 hrsz-ú Debrecen, Kishegyesi út 46-48-50. sz. alatti ingatlan 187/720-ad eszmei hányad 

(187 m
2
 nagyságú) önálló bejárattal rendelkező része 

17.4. 15855/95 hrsz-ú, Debrecen, Angyalföld tér 7. sz. alatti 9488 m
2
 nagyságú ingatlanon található 

felülépítmény földszintjén levő 190,80 m
2
 nagyságú ebédlő helyiség, 2 db, egyenként 36 m

2
 nagyságú 

öltöző és 2 db egyenként 36 m
2
 nagyságú zuhanyzó helyiség, valamint az emeleten levő 3 db, egyenként 
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53 m
2
 nagyságú tanterem és 2 db, egyenként 17,3 m

2
 nagyságú raktár helyiség. 

b.) A fenntartó tulajdonában lévő, üzemeltetésre, használatra átadott ingatlan: 

17.5. 15855/140 /A./341 hrsz-ú Debrecen, Kishegyesi út 38. sz. alatti 143 m
2
 területű ingatlan 

17.6. 15855/132/A/237 hrsz-ú Debrecen, Angyalföld tér 16. sz. alatti társasházi albérletétben lévő ingatlan 

l90/246-od eszmei hányad (190 m
2
 nagyságú) önálló része. 

  

18. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon 

rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti 

bérbeadására. 

Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos 

közgyűlési rendelet szerint kell eljárni. 

 

 

 

Debrecen, 2009. december 10. 

 

 

 

 

Záradék: Az alapító okiratot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 295/2009. (XII. 

10.) Ö.h.-val, a 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.-val, a 211/2009. (IX. 24.) Ö.h.-val, a 95/2009. (V. 28.) Ö.h.-val, a 

173/2008. (VI. 26.) Ö.h.-val, a 175/2007. (VII. 5.) Ö.h.-val, a 165/2006. (VI. 29.) Ö.h.-val és a 192/2005. (VI. 

30.) Kh. határozattal módosított 90/2004. (IV. 22.) Kh. határozatával elfogadta. 


