Okirat száma: KVFO/75602-1/2019-ITM

Módosító okirat
A Veszprémi Szakképzési Centrum az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2018.
augusztus 31. napján kiadott, ISZF/33383/2018-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 3.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.
§ b), valamint e)-i) pontja szerinti irányítási hatáskörök keretein belül - a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvényben a fenntartó számára meghatározott hatáskörök gyakorlása, a szakképzési centrum
tevékenysége pénzügyi ellenőrzésének középirányító szervként történő gyakorlása, a
főigazgató és a kancellár feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.”
2.

Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A szakképzési centrum első számú felelős vezetője és képviselője a főigazgató, aki eljár és dönt
mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat nem
utal más személy vagy testület hatáskörébe. A kancellár a szakképzési centrum vezetőjeként és
képviselőjeként jár el a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/D. § (2) bekezdés a)f) pontjában meghatározott feladatok tekintetében. A főigazgatói és kancellári beosztást – a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben foglaltak figyelembevételével –
pályáztatás útján kell betölteni. A főigazgatót és a kancellárt a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény magasabb vezetőre vonatkozó rendelkezései szerint bízza meg legfeljebb 5 évig terjedő
határozott időre, illetve vonja vissza megbízását. A főigazgató és a kancellár felett az egyéb
munkáltatói jogokat – a magasabb vezetői megbízás, illetve annak visszavonása kivételével – a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja.”
3.

Az alapító okirat 6.5. pontjába foglalt táblázat a következő 63., 94., 103. és 146.
sorokkal egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű
megváltozásával:

„
63

5486303

Honvédelmi igazgatási ügyintéző

22

94

5434502

Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével)

4

10
3

5572311

Mentőápoló

1

14
6

5434001

Üzleti szolgáltatási munkatárs

15
”

4.

Az alapító okirat 6.6. pontjába foglalt táblázat a következő 31. és 35. sorokkal
egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű
megváltozásával:

„
31

XXXIX.

Közművelődés

35

XLIII.

Honvédelem
”

Jelen módosító okiratot 2019. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.
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