Iktatószám: 15213-108/2009.

A SZOLNOKI FŐISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Szolnoki Főiskola 5283-1/2009. számú, 2009. március 27-én kelt Alapító Okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a
továbbiakban: Kt.) 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Kt. 3. §
(2) bekezdésében és a 4. §-ában foglaltakra, valamint a 44. § (5) bekezdésében és 44. § (11)
bekezdésében foglaltakra is, az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a
következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat bevezető rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16.§-ának (1)
bekezdése és a 115. §-ának (2) b/ pontja, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 3. §-ának (2) bekezdésében és a 4.
§-ában foglaltakra, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ára
a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: intézmény)
központi költségvetési szerv alapító okiratának – az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben – egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:”
2. Az Alapító Okirat 1-14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„I.
Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Szolnoki Főiskola.
1.2. Rövidített megnevezése: SZF.
1.3. Angol nyelvű megnevezése: College of Szolnok.
2. Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány.
3. A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv – közintézet.
4. A létrehozásáról rendelkező jogszabály: a felsőoktatásról szóló 1993. LXXX. törvény.
5. Működési köre: az Ftv-ben foglaltak szerint a Magyar Köztársaság területe (és e területen
kívül).
6. Felügyeleti szerv neve, székhelye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1055 Budapest,
Szalay u. 10-14.

Az alapító jogok gyakorlója: az Ftv-ben foglaltak szerint a Magyar Köztársaság
Országgyűlése.
7. Az intézmény működési helye:
7.1. Az intézmény telephelyei:
- 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
7.2. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
- 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.
8. Közvetlen jogelőd: 8.1. Az intézmény történeti előzményei:
Az intézmény jogelődje a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola 1979től, valamint a Külkereskedelmi Főiskola 1990-től Szolnokon létesített kihelyezett
tagozataként működött. A főiskola 1990. január 8-ától Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola
néven önálló intézményként működött.
2006. január 1-jétől az intézmény szervezeti egysége lett jogutódlással a felsőoktatási
intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm.rendelet módosításáról
szóló 251/2005. (XI. 23.) Korm.rendelettel megszüntetett Tessedik Sámuel Főiskola (Szarvas),
Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Mezőtúr) jogutód fakultása, amelynek történeti előzménye az
1943–ban megindult mezőtúri mezőgazdasági leányközépiskolai képzés, közvetlen jogelődje
az 1961-ben létesített Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, Mezőtúr, a debreceni
Agrártudományi Egyetemen Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar létesítéséről és a
mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetéséről szóló 1028/1972. (VII. 31.)
Mt. h. sz. határozattal létrehozott debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági
Gépészeti Főiskolai Kar, 1986–tól a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági
Gépészüzemmérnöki Főiskolai Kar, majd Mezőgazdasági Főiskolai Kar és 2000. január 1jétől a Tessedik Sámuel Főiskola (Szarvas) részeként működő Mezőgazdasági Főiskolai Kar
(Mezőtúr).
Az intézmény jelenlegi nevét a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény
állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.
9. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatás feladatainak ellátására jött létre.
II.
Az intézmény alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége
1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
1.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– Az 1.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést,
továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási
engedélye alapján kifutó rendszerben főiskolai szintű képzést folytat.
– Az 1.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést
folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
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–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő
szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.
A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-,
alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést,
technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez,
agrár- és vidékfejlesztési feladatokat lát el.
A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az
anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak
az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait
fejleszti és ápolja.
Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyvés jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést,
kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek
a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását
szolgálják.
Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
Az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a
vonatkozó jogszabályok szerint.
Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével
kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat.
Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot
ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki
szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket
működtet.
Gyakorlati képzőhelyeket tart fenn és gyakorlati képzést folytat.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi
feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó
támogatások, intézményi működési bevételek, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az
államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
1.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve
folytathat
képzési terület:
- agrár,
- gazdaságtudományok,
- műszaki;
alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, műszaki;
székhelyen kívül: gazdaságtudományok.
1.1.2. Felsőfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat,
illetve folytathat
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székhelyen, telephelyen:
- egyéb szolgáltatások,
- élelmiszeripar,
- gépészet,
- informatika,
- kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
- környezetvédelem-vízgazdálkodás,
- közgazdaság,
- közlekedés,
- mezőgazdaság,
- ügyvitel,
- vendéglátás-idegenforgalom.
2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:
Ilyen tevékenységek elsősorban:
–

–
–
–
–
–
–

–

–

a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül
nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és
vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
továbbképzés;
felnőttképzési tevékenység;
nyelvvizsgára felkészítés;
az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren
kívüli szakképzés folytatása,
a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés,
művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység, műszaki és természettudományi
kutatás és kísérletfejlesztés, szakmai tervezés, tanácsadás, növénytermesztési
szolgáltatás és tanácsadás, állattenyésztési szolgáltatás és tanácsadás;
az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása: kiadói
tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása,
konferenciák
szervezése,
munkahelyi
vendéglátás,
üzemi
étkeztetés,
sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása, lapkiadás, szoftverkészítés és -tanácsadás, adatfeldolgozás, adatbanki
tevékenység, statisztikai adatgyűjtés, piac- és közvélemény kutatás, mérnöki
tevékenység és tanácsadás, műszaki elemzés és tesztelés, hirdetés, reklám
tervezése, elhelyezése, titkári, fordítói tevékenység, utazásszervezés, egyéb
szárazföldi személyszállítás, máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, iparcikk
jellegű vegyes kiskereskedelem, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, egyéb
élelmiszer-kiskereskedelem, könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem, hangfelvétel
sokszorosítás, videofelvétel sokszorosítás, egyéb nyomdai tevékenység,
számítógépes adathordozó sokszorosítása, állattenyésztés, növénytermesztés,
gépjárműjavítás, gépjármű vizsgáztatás;
könyvtári tevékenység.

3. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége:
A kisegítő tevékenység arányának jogszabályban meghatározottak szerinti felső határa:
50%.
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4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv nem folytat vállalkozási tevékenységet.
5. Az alaptevékenység, kiegészítő és kisegítő tevékenység államháztartási szakfeladatrend
szerinti megjelölése:
5.1. A tevékenységek 2009. december 31-éig érvényes államháztartási szakfeladatrendi
besorolása:
01101-1 Növénytermelés és kertészet
55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
80321-8 Főiskolai oktatás
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység
5.2. Az alaptevékenység, kiegészítő és kisegítő tevékenység 2010. január 1-jétől érvényes
államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
Szakfeladat
száma

Szakfeladatok megnevezése

854211
854212
854213

felsőfokú szakképzés
szakirányú továbbképzés
felsőfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés
alapképzés
mesterképzés
kifutó rendszerben főiskolai
képzés
köztársasági ösztöndíj
miniszteri ösztöndíjak
tanulmányi ösztöndíj
szociális ösztöndíjak
egyéb pénzbeli hallgatói
juttatások, ösztöndíjak
oktatói ösztöndíjak
tankönyv- és
jegyzettámogatás
felsőoktatás-fejlesztés
(minőség-, tehetséggondozás,
kisszak)
felsőoktatási szakértői
testületek működése
egyéb felsőoktatás-szervezési
feladatok
Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli

854221
854222
854224
854231
854232
854233
854234
854236
854237
854238
854239

854241
854249
855931
855932

Alaptevékenység
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Kiegészítő
tevékenység

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kisegítő
tevékenység

011100

011900
559012

559014

559016

721131
721132

721133

721931
721932
721933
721971
721972
721973
722011
722012
722013
910121
910122

910123
931102

szakmai oktatás
Gabonaféle (kivéve rizs),
hüvelyes növény, olajos mag
termesztése
Egyéb, nem évelő növény
termesztése
Kollégiumi
szálláshelynyújtás
felsőoktatásban résztvevő
hallgatók számára
Felsőoktatásban résztvevő
hallgatók PPP diákotthoni
elhelyezése
Felsőoktatásban résztvevő
hallgatók lakhatási
támogatása
Mezőgazdasági
biotechnológiai alapkutatás
Mezőgazdasági
biotechnológiai alkalmazott
kutatás
Mezőgazdasági
biotechnológiai kísérleti
fejlesztés
Agrártudományi alapkutatás
Agrártudományi alkalmazott
kutatás
Agrártudományi kísérleti
fejlesztés
Műszaki tudományi
alapkutatás
Műszaki tudományi
alkalmazott kutatás
Műszaki tudományi kísérleti
fejlesztés
Gazdaságtudományi
alapkutatás
Gazdaságtudományi
alkalmazott kutatás
Gazdaságtudományi kísérleti
fejlesztés
Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány
feltárása, megőrzése,
védelme
Könyvtári szolgáltatások
Sportlétesítmények
működtetése és fejlesztése
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

931301

749040
722017
722018
722019
732000
749050

853211

853214

853221

853224

853231

853234
855100
855200
620200
631200
702100
702200
749050

856091
856092

Szabadidősport- (rekreációs
sport-) tevékenység és
támogatása
K+F tevékenységekhez
kapcsolódó innováció
Szociológiai alapkutatás
Szociológiai alkalmazott
kutatás
Szociológiai kísérleti
fejlesztés
Piac-, közvélemény kutatás
M. n. s. egyéb szakmai,
tudományos, műszaki
tevékenység
Szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai elméleti
felnőttoktatás
Szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai gyakorlati
felnőttoktatás
Emelt szintű nappali
rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
Emelt szintű szakközépiskolai
felnőtt szakképzés
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Információ-technológiai
szaktanácsadás
Világháló-portál szolgáltatás
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás
M. n. s. egyéb szakmai
tudományos műszaki
tevékenység
Szakképzési és felnőttképzési
támogatások
Munkaerőpiaci
felnőttképzéshez kapcsolódó

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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856099
711200
712102
712103
712209
712109

731100
731200
743000
821100
821900
823000
829000
774000
791100
791200
799000
682001
682002
683200
811000
949900
931201
931903
932918
932919
960900
493909

szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység
Mérnöki tevékenység,
műszaki tanácsadás
Közúti közlekedési eszközök
műszaki vizsgálata
Egyéb közlekedési eszközök
műszaki vizsgálata
Egyéb, műszaki vizsgálat,
elemzés
Egyéb, hatósági eljárás
érdekében végzett műszaki
vizsgálat, elemzés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Fordítás, tolmácsolás
Összetett adminisztratív
szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése
Egyéb kiegészítő gazdasági
tevékenység
Immateriális javak
kölcsönzése
Utazásközvetítés
Utazásszervezés
Egyéb foglalás
Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Építményüzemeltetés
M. n. s. egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység
Versenysport-tevékenység és
támogatása
M. n. s. egyéb
sporttámogatás
Mindenféle m. n. s.
szabadidős szolgáltatás
M. n. s. egyéb szórakoztatási
tevékenység
M. n. s. egyéb személyi
szolgáltatás
M. n. s egyéb szárazföldi

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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551000
552001
559099
561000
562100
562913
562917
562919
562920
563000
452000
522150
472400
472500
472900
472100
476100
476200
329000
581100
581200
581400
181200
181300
182000
016100
016200
014100
014200
014300
014500
014600
014700

személyszállítás
Szállodai szolgáltatás
Üdülői szálláshelyszolgáltatás
Egyéb m. n. s. szálláshely
szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Gépjárműjavítás, karbantartás
Egyéb szárazföldi szállítást
kiegészítő szolgáltatás
Kenyér-, pékáru-, édességkiskereskedelem
Ital-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszerkiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs
kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papírárukiskereskedelem
Egyéb m. n. s.
feldolgozóipari tevékenység
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek
kiadása
Folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő
tevékenység
Egyéb sokszorosítás
Növénytermesztési
szolgáltatás
Állattenyésztési szolgáltatás
Tejhasznú szarvasmarha
tenyésztése
Egyéb szarvasmarha
tenyésztése
Ló, lóféle tenyésztése
Juh, kecske tenyésztése
Sertés tenyésztés
Baromfitenyésztés

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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014900
011100

011600
011900
016400
013000

Egyéb állat tenyésztése
Gabonaféle (kivéve rizs)
hüvelyes növény, olajos mag
termesztése
Rostnövénytermesztés
Egyéb nem évelő növény
termesztése
Vetési célú magfeldolgozás
Növényi szaporítóanyag
termesztése

X
X

X
X
X
X

6. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 854200 – Felsőoktatási tevékenység
III.
Az intézmény működése
1. Az intézmény élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit – nyilvános
pályázat útján – a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, az Ftv. vonatkozó rendelkezése
szerint bíz meg, illetve ment fel.
2. A gazdasági főigazgatót az Ftv-ben foglaltak szerint, a rektor javaslatára az oktatási és
kulturális miniszter határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. Felette az
egyéb munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.
3. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az intézmény alkalmazottai a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak.
4. Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által előírt
rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Az intézmény
az Ftv. 21. és 115.§-ában foglaltak szerint küldi meg szervezeti és működési szabályzatát az
oktatási és kulturális miniszternek.
5. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelően):
5.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként tanszék, intézet,
fakultás, tangazdaság, tanüzem, távoktatási központ, felnőttképzési központ, sportközpont
működik.
A fakultások egy vagy több szakmailag összetartozó, az 1.1.1. pont szerinti képzési
területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
5.2. A felsőoktatási intézményben szolgáltató egységként kollégium, informatikai központ,
könyvtár, gyakorlati képzést biztosító tanüzem, tanétterem és tanszálloda, nyelvvizsgahely,
tangazdaság, továbbá szakmai szolgáltatási és tanácsadási feladatokat ellátó szolgáltató és
tanácsadó központok, karrier iroda, valamint diákközpont működik.
5.3. A felsőoktatási intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási,
szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti
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egységeket, valamint informatikai, pályázati támogató, PR és marketing, könyvtári,
humánerőforrás menedzsment, minőségirányítási, kontrolling, jogszolgáltatási feladatokat
ellátó, nemzetközi kapcsolatokat koordináló funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
6. Az intézmény hallgatói létszáma:
- az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehető maximális hallgatói létszám 4648 fő.
IV.
Az intézmény gazdálkodása
1. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
2. Az intézmény ingatlanállománya:
2.1. A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, melyek az intézmény
vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 371036-1997/0100
számú, 1997. december 17-én kelt vagyonkezelési szerződéssel, valamint a 3710362002/0120 számú, 2002. október 07-én kelt vagyonkezelési szerződést módosító közös
nyilatkozattal, továbbá a 371036-2004/0121 számú, 2004. július 30-án kelt vagyonkezelési
szerződést módosító közös nyilatkozattal és a 251/2005. (XI.23.) kormány rendelettel a
Szolnoki Főiskolához integrált TSF Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Mezőtúr) átkerülésével
a Szolnoki Főiskola kezelésébe került ingatlanállomány a 2. számú melléklet szerint.
2.2. Az intézmény tulajdonában lévő ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
2.3. További, az intézmény használatában lévő ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme:
3. számú melléklet szerint.
3. Az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve működtetett
társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai,
illetve az alapítással összefüggő más dokumentumai a szervezeti és működési szabályzat
mellékletét képezik.
V.
Záró rendelkezések
Jelen alapító okirat 2009. július 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg 5283-1/2009.
iktatószámú alapító okirat a hatályát veszti.
Budapest, 2009.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
mint az Alapító képviselője
átruházott jogkörében eljárva
Arató Gergely
államtitkár”
Budapest, 2009. „

”
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