
BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
 
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. §-ának (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. § (2) és a 90. § (1) bekezdése alapján – a Munkaügyi Minisztérium által 1973. 
január 1-jén létesített 404. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet – jelenleg Berg Gusztáv 
Szakiskola Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg: 
 
 
1. Az intézmény törzsszáma: 367352 
2. Az intézmény OM azonosítója: 030760 
 
3. Az intézmény neve: BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA 
4. Az intézmény székhelye: 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2. 
5. Az intézmény telephely: 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 12. 
 
6. Típusa: az 1993. évi LXXIX. tv. 27. § szerint szakiskola 
 
7. Alapításának ideje: 1973. január 1. 
8. Az intézmény történelmi alapítója: Munkaügyi Minisztérium 
9. Az intézmény alapítója:  Kapuvár Városi Önkormányzat 
 Kapuvár, Fő tér 1. 
    Az intézmény irányító szerve: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
    Alapítói jogokkal  
    felruházott irányító szerv: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
10. Fenntartó szerv: Kapuvár Városi Önkormányzat 
 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
 
11. Működési területe: elsődleges Kapuvár-Beled kistérség, illetve a 

szomszédos kistérségek területe 
 
12. Törölve 
 
13. Gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
14. A jogszabályban meghatározott közfeladat: Közoktatási, szakképzési feladatokat 
ellátása 
 
Tevékenységi köre:  

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott szakiskolai 
oktatás ellátása.  

 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben meghatározott iskolai 
rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati képzés.  

15. A működés alapját képező jogszabályok:  



 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
 a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény  
 a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok 

 
16. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:  
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 
138/1992. (X.8.) Korm.r. alapján pályázat útján a képesítési előírásoknak megfelelő vezetőt 
bíz meg. 
 
17. Foglalkoztatottak alkalmazása:  
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, akikre a közalkalmazottakról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, illetőleg az ennek végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) alkalmazandó. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője 
gyakorolja. 
 
18. Az oktatás munkarendjének megnevezése: nappali tagozat.  
 
19. A felvehető maximális tanulólétszám nappali munkarendben: 350 fő. 
 
20. Évfolyamok száma:  

 2 (9-10. évfolyam) 
 Szakképzési évfolyamok OKJ szerint 

 
21. TEÁOR: 8532 Szakmai középfokú oktatás 
Szakágazat száma: 853200 Szakmai középfokú oktatás 
 
A közoktatási intézmény tevékenységének meghatározása az államháztartási 
szakfeladati rend szerint: 
 
Alaptevékenység:  

8531 Általános középfokú oktatás  
85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 

 853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)       
 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-

10. évfolyam) 
 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével lett megállapítva – tanulók nappali 
rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 

 853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 
8532 Szakmai középfokú oktatás  

85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon. 
 853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon.  
 



 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével lett megállapítva – tanulók nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 

 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon.  

 853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon.   
 
 Sajátos nevelési igényű – akik esetében a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével lett megállapítva – tanulók nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása 

 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (pl. gyakorlati képzés során 
keletkezett termékek értékesítése) 

 931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 
 

 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
22. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon:  
A Kapuvár Város Önkormányzatának vagyonnyilvántartásaiban kimutatott, az intézmény 
kezelésében és használatában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyak. 
 
23. A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Vagyonával, költségvetésével önállóan gazdálkodik, de a rendelkezésére álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
 
A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje, a támogatás és a saját 
bevételek aránya a Kapuvár Város Önkormányzat költségvetési rendelete szerint. 
 
24. A fenntartói ellenőrzés rendje: 
Kapuvár Város Képviselő-testülete által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően 
történik. 
 

25. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. Az 
intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse az iskola igazgatója. 
 
Hatályba lépés: 2004. április 1.  
 
Kapuvár, 2004. március 3. 
 
 
  dr. Biró Péter s.k.    Borsodi Tamás s.k. 
  polgármester     címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 



Záradék: 
 
Az Alapító Okiratot a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2004. (III. 29.) 
ÖKT. határozatával elfogadta és a 129/2005. (V. 30.) ÖKT. határozatával, a 293/2006. (XII. 
18.) ÖKT. határozatával, a 204/2007. (VIII. 27.) ÖKT. határozatával, a 343/2007. (XII. 17.) 
ÖKT. határozatával, . a 99/2008. (V. 26.) ÖKT. határozatával, a 114/2009. (V. 25.) ÖKT. 
határozatával, a 180/2011. (VIII. 29.) ÖKT. határozatával, valamint 224/2011. (IX. 26.) ÖKT. 
határozatával módosította. 
 
A 180/2011. (VIII. 29.) ÖKT. határozattal való módosítás hatályba lépésének napja: 
2011. szeptember 1. 
 
 
Kapuvár, 2011. szeptember 27. 
 
 
 

HÁMORI GYÖRGY      BORSODI TAMÁS 
polgármester       címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2011. szeptember 27. 
 


