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A 

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

A fenntartói jogokat gyakorló Szalézi Intézmény Fenntartó (1032 Budapest, Bécsi út 173.) az 

alábbi módosított alapító okiratot adja ki: 

 

1. Az intézmény alapítója, székhelye: 

Szalézi Szent Ferenc Társasága/ Don Bosco Szalézi Társasága (1032 Budapest, III. 

ker. Bécsi út 173.) 

 

2. Az intézmény fenntartója, székhelye: 
Szalézi Intézmény Fenntartó (1032 Budapest, III. ker. Bécsi út 173.) 

 

3. Az intézmény működtetője, székhelye: 
Szalézi Intézmény Fenntartó (1032 Budapest, III. ker. Bécsi út 173., a továbbiakban: 

Fenntartó) 

 

4. Az intézmény hivatalos neve: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 

 

5. OM azonosítója: 201492 

 

6. Az alapítás időpontja: 2011. 08.31. 

 

7. Az intézmény típusa: gimnázium 

 

8.  Az intézmény munkarendje: iskolai rendszerű nevelés és oktatás nappali munkarend 

szerint 

 

9. Az intézmény felügyeleti szerve:  

– a szakmai és törvényességi felügyeletet a Fenntartó gyakorolja, 

– a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal (3525 Miskolc, Városház tér 1.) gyakorolja 

  

10. Az intézmény feladatellátási helye: 

a, Az intézmény székhelye: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. 

 

11. Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

 

  Alapfeladat: 

a) általános iskolai nevelés-oktatás 

b) gimnáziumi nevelés-oktatás 
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Elsősorban Kazincbarcika és környéke lakosságának igényeit figyelembe véve általános iskolás 

és középiskolás korú tanulók nappali tagozatos nevelése és oktatása keresztény szellemben a 

Magyar Katolikus Egyház és a Don Bosco Szalézi Társasága hagyományait követve. 

 

12. Az intézmény szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  

 

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562920 Egyéb vendéglátás 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

 

13. Az intézmény egyéb feladatának TEÁOR szerinti megnevezése:  

 

68 20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

91 01 Könyvtári tevékenység  

  85 51 Sport, szabadidős képzés (diáksport)  

88 91 Gyermekek napközbeni ellátása (tanulószoba, tanórán kívüli oktatás)  

94 91   Egyházi tevékenység (vallásoktatás, keresztény szellemű nevelés) 

 

Továbbá:  

- kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

     a, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

       ab, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

       ac, kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

   b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelése, oktatása 

 

- közösségi szolgálat biztosítása 

- gyógytestnevelés 

 

14. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  

 Összesen:          670 fő 

 Összesen az oktatás munkarendje szerint: 670 fő nappali munkarend szerint 

 

 

 

 

15. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám feladatellátási helyenként, 

alapfeladat, szakfeladat és az oktatás munkarendje szerint:  

Felvehető maximális tanulólétszám:  Összesen: 670 fő 
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Székhely: Alapfeladat Szakfeladat 
Maximális 

létszám 

Az oktatás 

munkarendje 

 Általános iskolai 

nevelés-oktatás 

Nevelés-oktatás szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon 
144 nappali 

 Gimnáziumi 

nevelés-oktatás 
Gimnáziumi oktatás, nevelés 526 nappali 

 

 

16. Évfolyamainak száma iskolatípusonként: 7-13. évfolyam 

Gimnázium  (9-12. osztály) 4 évfolyam  

 Gimnázium  (9-13. osztály) (idegen nyelvi előkészítő) 5 évfolyam  

 Gimnázium  (7-12. osztály) 6 évfolyam  

 

17. Az intézmény jogállása: önálló egyházi jogi személy 

 

18. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon:  

Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1096. hrsz. alatti ingatlan.  

 

19. Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog:  

Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az 

ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti 

meg, nem adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról 

évente beszámolót ad a Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az 

igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe 

adni vagy egyéb módon hasznosítani.  

 

20.  Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:  

Az intézmény a Fenntartó által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási 

jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos 

jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az 

Iskola a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el. Az 

Iskola a Fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást 

folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a Fenntartó jóváhagyása nélkül 

nem vállalhat. 

  

21. Az intézmény ellátható vállalkozási tevékenysége, mértéke: 

Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

22. Az intézmény egyéb jellemzői: 

a, az intézmény adószáma: 18221596-2-05 

b, az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-20604060 

 

23. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Fenntartó nevezi ki határozott, öt év időtartamra és gyakorolja 

felette a munkáltatói jogokat. 
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24. Az intézmény képviselete: 

Az intézmény képviseletére a vezetője jogosult, aki az ügyek meghatározott körére 

esetenként vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházhatja. 

 

25. Az alapító okirat hatálya: 

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium alapító okirata 2015. augusztus 31-től lép hatályba. 

 

26.  A fenntartói határozat száma: 

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium alapító okiratát a Szalézi Intézmény Fenntartó a 

SZIF-2015/07. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

27.      Záró rendelkezés: 

 

A jelen Alapító Okirat hatályba lépésével minden eddigi Alapító Okirat hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2015. május 15. 

 

 

 

 

 

Koblencz Attila 

elnök 

Szalézi Intézmény Fenntartó 
 


