
 „A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

 
195/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) egyetért az Orosháza Városi Önkormányzat Ügyviteli Szakképző Iskolája 

Alapító Okiratának módosításával és az egységes szerkezetbe foglalt 
dokumentumot az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 
2.) felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításából eredő 

változásokat az intézményi szabályozókban vezesse át és terjessze azt a 
Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 
Felelős: Németh Béla polgármester az alapító okirat aláírásáért,  

Miszlai József osztályvezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért, 
Kisné Bor Emília mb. osztályvezető a tájékoztatásért,  
az intézmény vezetője a szervezési és tájékoztatási feladatok 
végrehajtásáért, valamint a szabályozók módosításáért 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen” 
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Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése, és 4. 
§-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-a alapján az alábbi 
(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 
OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

 
ÜGYVITELI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA  

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

I. Általános rendelkezések 

 1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosháza Városi Önkormányzat 
    Ügyviteli Szakképző Iskolája 
 2. Rövid neve: Ügyviteli Szakképző Iskola 

 3. PIR szám/OM azonosító: 634564/039270 
 4. Székhelye: 5900 Orosháza, Székács József u. 15. 
 5. Működési, illetékességi területe(i): 
 - Orosháza közigazgatási területe – feladat-ellátási kötelezettséggel, 
 - Dél-alföldi Régió közigazgatási területe – a szabad kapacitás kihasználásáig. 
 6. Alapító neve: Orosháza Város Önkormányzata 
  Alapító címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 7. Irányító szerve:  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Irányító szerv címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 8. Fenntartó, és felügyeleti szerv 
 neve: Orosháza Város Önkormányzata  
 címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 9. A költségvetési szerv típusa az alapító szerint: 

  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
  A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 

  közszolgáltató költségvetési szerv 
  A költségvetési szerv fajtája: közintézmény 

 10. Költségvetési szerv jogállása: 
  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
 11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. szerint.  

 12. Vagyon feletti rendelkezés joga: megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló 
vagyon szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és 
megterhelése kivételével. 

 13. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
működő költségvetési szerv, alaptevékenységét önállóan látja el. 
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  A szellemi és fizikai támogató tevékenységeket (ezen belül különösen a 
pénzügyi-gazdasági feladatokat) az Oktatási és Közművelődési Intézmények 
Gondnoksága látja el megállapodás alapján. 

 14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: a költségvetési szerv 
vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján, határozott időre. 

 15. Képviseletére jogosult: az igazgató 
 16. Számlaszáma: 11733041-15347794-39860000 
 17. Adószám: 16652761-1-04 

II. Egyéb rendelkezések 

18.  Telephelye(i): nincs  
19.  Tag/részintézménye(i): nincs 
20.  Tagozata: nincs 
21.  Típusa: szakiskola, szakközépiskola 
22.  Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: 92 
23.  Férőhelyek száma: 92 
24.  Évfolyamok száma: 2 (szakképzési évfolyamok) 

Szakiskola: 1/11., 2/12. 
Szakközépiskola 1/13., 2/14. 

25.  Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., valamint a szakképzésről szóló 

1993. évi LXXVI. törvény szerinti szakiskolai és szakközépiskolai szakképzés  
 26. Tevékenységei: 

 26.1 Alaptevékenységek: 
Szakágazat száma: 853200    Szakmai középfokú oktatás 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv,. a szakképzésről szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. 
(VI.08.) MKM rendelet alapján a költségvetési szerv/intézmény 
alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el: törvényben, 
Pedagógiai Programjában valamint a helyi önkormányzat rendeletében 
meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a tankötelezettség 
teljesítéséért, a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói 
közösség kialakulásáért és fejlődéséért. 
 
A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelése, oktatása, különleges gondozás keretében történő ellátása az 
alábbi típusokra vonatkozóan: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; 
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az a.)-b.) pontokon belül különösen az alábbi fogyatékossági típusok esetében: 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő: 
→ Testi- mozgásszervi fogyatékos, 
→ Érzékszervi (enyhe fokban hallássérült – nagyothalló; enyhe fokban 

látássérült; a szaglás, az ízérzés elvesztése, vagy gyengülése; a 
tapintás modalitásainak károsodása következtében) fogyatékos, 

→ Tanulásban akadályozott, enyhe fokú értelmi fogyatékos, 
→ Beszédfogyatékos, 
→ Pervazív fejlődési zavarú autista – enyhe autisztikus spektrumzavar, 
→ Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos. 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő: 
→ A pszichés fejlődés zavarai: 

+ A beszéd és a nyelv jellegzetes fejlődési zavarai, 
+ Az iskolai teljesítmények jellegzetes zavarai, 
+ A motoros funkció specifikus/meghatározott fejlődési zavarai, 
+ Kevert specifikus fejlődési zavarok, 
+ A pszichológiai fejlődés egyéb, vagy nem meghatározott zavarai. 

→ Az aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai 
+ Hiperkinetikus zavarok (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar), 
+ Magatartási zavarok, 
+ A magatartás és az érzelmek kevert zavara, 
+ Gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok, 
+ Tic, 
+ A viselkedés és az érzelmi élet egyéb zavarai. 

Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel 
küzdő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, rehabilitációs célú 
foglalkoztatása, 
A többi gyermekkel együtt foglalkoztatott – a szociális-gazdasági státuszából, a 
lakóhelyéből, a családi hátteréből, a kisebbséghez való tartozásából, a 
bevándorló családjából fakadóan esélyegyenlőségre szoruló – gyermekek 
nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása. 
 

Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések
 

: az ügyviteli szakmacsoport szakmái 

OKJ szám Szakma megnevezése Belső 
kód 

Tanulmányi 
idő 

33 346 01 0000 00 00 Irodai asszisztens 01 2 év 

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens 02 1 év 

54 346 01 0010 54 01 Idegen nyelvi titkár 03 2 év 
54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár 04 2 év 
54 346 01 0010 54 03 Ügyintézőtitkár 05 2 év 

54 347 01 0010 54 01 Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati 
szakügyitéző 06 2 év 

54 347 01 0010 54 02 IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző   07 2 év 
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54 347 01 0010 54 03 Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző 08 2 év 
54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs szakügyintéző 09 2 év 

 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

 Intézmény támogatás 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

nevelése, oktatása 
80224-1 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 

oktatás 
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
92403-6 Diáksport 

 
26.2  Kiegészítő tevékenységek: 

 
A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységhez kapcsolódóan az alábbi, 
valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kiegészítő 
tevékenységeket látja el: 
Felnőtt- és egyéb oktatás 
Intézményi vagyon működtetése  

22511-5 Könyv és zeneműkiadás 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás és vizsgáztatás 
92601-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység 
93093-2 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 

26.3  Kisegítő és vállalkozási tevékenységek és azok mértéke:  nincs 
 27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati 

eszközei. 
 28. Helyrajzi szám: 3882 

Orosháza, 2009. május 8. 

  Németh Béla  
  polgármester  
 
Záradék: 
 
A jelen alapító okiratot Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
195/2009. (V.8.) Kt.sz. határozattal fogadta el. 
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