Okirat száma: ISZF/33361-1/2018-ITM

Módosító okirat
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
2018. 08. 29. napján kiadott, ISZF/20782/2018-ITM számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyére a következő rendelkezés lép:
„A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi
nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást,
felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint
kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem
köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó
központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatás
alapfeladatot is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal
kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból
és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok
megvalósítását, támogatást és ösztöndíjat folyósít.”
2. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat 4. sorában a „150” szövegrész
helyébe a „200” szövegrész, 6. sorában a „200” szövegrész helyébe a „250”
szövegrész lép.
3. Az alapító okirat 6.5. pontjába foglalt táblázat 58., 122., 177. és 210-215. sorai
elhagyásra kerülnek a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű
megváltozásával.
4. Az alapító okirat 6.5. pontjába foglalt táblázat a következő 10., 58., 82., 105., 113.,
119., 158., 160., 192. és 214. sorokkal egészül ki a további szerkezeti egységek
számozásának értelemszerű megváltozásával:
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5472502

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
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Fizioterápiás asszisztens
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5472505

Gyakorló szövettani asszisztens
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3185305

Intézménytakarító
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5472506

Kardiológiai és angiológiai asszisztens

1

119

2162201

Kerti munkás
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5472004

Perioperatív asszisztens

1

160

5472509

Radiográfiai asszisztens

1

192

5458206

Vasútépítő és -fenntartó technikus
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214

3485302

Vízügyi szakmunkás

23
”

Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”.
P.H.
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innovációért és technológiáért felelős
miniszter
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