Nyíregyházi Fıiskola Költségvetési Alapokmánya

1) Fejezet száma: XX.
megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
2) Nyíregyházi Fıiskola
a) – törzskönyvi nyilvántartási szám: 329859
– székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
– szakágazati besorolása: 8542 Felsıoktatás
– alapító okirat száma, kelte: 15237-20/2006. június 30.
b) szervezeti felépítése (mellékleten)
c) szervezeti kapcsolódásai:
Intézményünk részjogkörő egységgel nem rendelkezik
d) tevékenységi kör
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
2008. évi CII törvény

A Magyar Köztársaság
költségvetésérıl

2000. évi C. törvény
2005. évi CXXXIX törvény

A számvitelrıl
A felsıoktatásról

1992. évi XXXVIII. törvény

Az államháztartásról

2009.

évi

289/2005. (XII. 22.) Korm.rend. A felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl,
valamint a szakindítás eljárási rendjérıl
51/2007. (III. 26.) Korm.rend.

A felsıoktatásban résztvevı hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes
térítésekrıl

237/2006. (XI. 27.) Korm.rend. A felsıoktatási intézmények felvételi
eljárásáról
249/2000. (XII.24.) Korm.rend. Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
79/2006. (IV. 5.) Korm.rend.

A felsıoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

217/1998. (XII.30.) Korm.rend. Az államháztartás mőködési rendjérıl
100/2007. (V. 8.) Korm.rend.
A felsıoktatási intézmények képzési és
fenntartási normatíva alapján történı
finanszírozásáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Alaptevékenység: A Fıiskola állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
-

-

-

-

-

A Fıiskola a SZMSZ függelékében felsorolt tudományterületen és képzési
szinteken alapképzést, mesterképzést folytat, s e képzésekben oklevelet ad
ki, az oktatási miniszter szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben
egyetemi és fıiskolai képzést, valamint felsıfokú szakképzést folytat
A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, tudományágakban és
mővészeti
területeken
tudományos
kutatást
és
fejlesztést,
tudományszervezı, valamint mővészeti tevékenységet végez.
Továbbképzést és szaktanácsadást folytat.
Tangazdaság termelı tevékenységet folytat.
Mővészeti gyakorlóhelyeket tart fenn.
Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
A nemzeti és az egyetemes kultúra (tudományok és mővészetek)
közvetítésével, mővelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók értelmiségi létre
történı felkészítéséhez.
Az alkalmazásában lévı közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos
feladatokat végez
Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, belsı ellenırzési feladatot ellátó
funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési és
mőszaki szolgáltató szervezeti egységeket mőködtet
Hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

Kiegészítı tevékenységek:
- Költségtérítéses felsıfokú szakemberképzés
- Iskolarendszeren kívüli képzések
- Általános továbbképzés
- Felnıttképzési tevékenység
- Nyelvvizsgáztatási tevékenység
A felsıfokú szakember-, illetve értelmiség képzésben résztvevı
hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely
közvetlenül nem kapcsolódik a képzési követelményekben és tantervekben
foglaltakhoz
- Sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek bérbeadása
- Kollégiumi férıhelyek nyári hasznosítása
Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
e) 2008. évi
- Kiadási elıirányzat
- Saját bevételi elıirányzat
- Átvett pénzeszközök elıirányzata
- Támogatási elıirányzat
- Engedélyezett létszám
- 2009. január 1-jei betöltött létszám
- Fontosabb felújítások:
- Tervezett felújítások:
- Testnevelés tanszék, fıbejárat felújítása
- Kollégium. Vizesblokk kialakítás
- Tornaterem hıszigetelésének felújítása
- Öltözı felújítása
- Rakamazi üdülı, konyha felújítás

6.751.079 eFt
1.335.761 eFt
414.177 eFt
5.001.141 eFt
882 fı
853 fı

f) Szakfeladatok, feladatmutatók

Szakfeladat
száma
011011

Szakfeladat megnevezése

Feladatmutató megnevezése

Növénytermelés és kertészet

012018

Állattenyésztés

551337

Felsıoktatásban tanulók kollégiumi ellátása

Ellátottak száma

552323

Iskolai intézményi étkeztetés

Igénybevevık létszáma

731014

Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

731036

Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

732011
801214
803218

Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti
fejlesztés
Általános iskolai nappali rendszerő nevelésoktatás
Fıiskolai oktatás

Tanulók létszáma
Nappali hallgatók száma

803317

Egyetemi, fıiskolai továbbképzés

Képzésben résztvevık száma

803416

Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés

Képzésben résztvevık száma

804017

Iskolarendszeren

kívüli

nem

szakmai

oktatás,

Oktatásban résztvevık létszáma

vizsgáztatás
805113

Napköziotthoni és tanulószobai ellátás

Foglalkozásokon
száma

résztvevık

Nyíregyháza, 2009. február 25.

Hegedős László
gazdasági fıigazgató

Dr. Jánosi Zoltán
rektor

