Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. ALAPADATOK
Hivatalos név: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Rövidített név: Kiskunhalasi SZC
Angol megnevezés: Kiskunhalasi Center of Vocational Training
OM azonosító: 203042
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001289/2015
Adószám: 15832025-2-03
Statisztikai számjel: 15832025-8532-312-03
PIR törzsszám: 832023
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.
Levelezési cím: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.
Telefon: +36 77 738 837
E-mail: titkarsag@kiskunhalasiszc.hu
Hivatalos honlap: www.kiskunhalasiszc.hu
Vezető: főigazgató
Alapító: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
Alapítás dátuma: 2015. július 1.
Alapító okirat kelte, száma: 2015. augusztus 31. NGM/34165/21/2015
Gazdálkodási jogkör: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
ÁFA alanyiságának ténye: általános forgalmi adónak alanya
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóság
Előirányzat-felhasználási keretszámla szám:
10025004-00335247-00000000

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

3. VEZETŐSÉG
Papp Gyula - főigazgató:
papp.gyula@kiskunhalasiszc.hu, +36 77 738 837 / 27-es mellék
Csúzdi Zoltán - kancellár:
csuzdi.zoltan@kiskunhalasiszc.hu, +36 77 738 837 / 13-as mellék
Vikker József - szakmai főigazgató-helyettes:
vikker.jozsef@kiskunhalasiszc.hu, +36 77 738 837 / 12-es mellék

Iskolaigazgatók:
Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
Szabó Edina
szabo.edina@variszabo.hu, +36 77 422 802
Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Molnár Nándor
vari.szk@digikabel.hu, +36 77 421 379

Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
Ágoston Tibor
titkarsag.kszi@gmail.com, +36 76 462 155
Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma
Tasi Judit
kozge.kkfhaza@gmail.com, +36 76 462 274
Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Franczia László
franczial@gmail.com, +36 78 312 664

4. ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfőtől csütörtökig: 08.00 - 16.00 óráig
Pénteken: 08.00 - 14.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján

5. FELÜGYELETI SZERV
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: +36 1 795-1400
Telefax: +36-1-795-0716

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477-5600, +36 1 303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: www.nive.hu

6. KÖZALAPÍTVÁNYOK
Vári Szabó István Szakképző Alapítvány
Az alapítvány címe: 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.
Elérhetősége: www.variszabo.hu
Alapító okirat elérhetősége: kiskunhalasiszc.hu → Alapítványok alapító
okiratai

Kezelő szervének tagjai:

A kuratórium elnöke:
A kuratórium titkára:
Kuratóriumi tag:
Kuratóriumi tag:

Petrovics Gábor
Elek Jánosné
Kunné Maximilián Tóth Ildikó
Somogyvári József

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium
Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Támogatásáért
Alapítvány
Az alapítvány címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.
Elérhetősége: Tel: +36 76 462 155
Fax: +36 76 560 120
E-mail: luchmanngabor@gmail.com
Alapító okirat elérhetősége: kiskunhalasiszc.hu → Alapítványok alapító
okiratai
Kezelő szervének tagjai:

A kuratórium elnöke:
A kuratórium titkára:
Kuratóriumi tag:
Kuratóriumi tag:
Kuratóriumi tag:

Luchmann Gábor
Kovácsné Seres Andrea
Hudák János
Seres Katalin
Szurmik János

„KÖZGÉSEK A KÖZGÉÉRT” Alapítvány
Az alapítvány címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
Elérhetősége: www.kozge-kkfhaza.com
Alapító okirat elérhetősége: kiskunhalasiszc.hu → Alapítványok alapító
okiratai
Kezelő szervének tagjai:

A kuratórium elnöke: Csenkiné Bihal Mária
A kuratórium titkára: Kolláth Rita
Kuratóriumi tag:
Rádi Jánosné

Elismerés Alapítvány
Az alapítvány címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.
Elérhetősége: www.kozge-kkfhaza.com
Alapító okirat elérhetősége: kiskunhalasiszc.hu → Alapítványok alapító
okiratai
Kezelő szervének tagjai:

A kuratórium elnöke: Tasi Judit

Kuratóriumi tag:
Kuratóriumi tag:

Tóthné Kovács Klára
Marton-Sáringer Katalin

Szakmunkásképzésért Alapítvány
Az alapítvány címe: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.
Elérhetősége: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 20.
Alapító okirat elérhetősége: kiskunhalasiszc.hu → Alapítványok alapító
okiratai
Kezelő szervének tagjai:

A kuratórium elnöke:
A kuratórium titkára:
Kuratóriumi tag:
Kuratóriumi tag:
Kuratóriumi tag:

Franczia Gyula
Benedek Tibor
Csatainé Judák Erika
Bolváriné Haskó Eszter
Ujvári Csaba

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat

1

5

6

A közfeladatot ellátó szerv
feladatát, hatáskörét, és
alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési
szabályzat (és módosítása) vagy
ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos
és teljes szövege
A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a
közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetendő díj
mértéke, az abból adódó
kedvezmények
A közfeladatot ellátó szerv által
fenntartott adatbázisok (név,

Kereső tartalom

Alapvető jogszabályok ITT
Szervezeti és Működési
Szabályzat (és módosításai) ITT

Nem releváns

A köznevelés információs
rendszerét (KIR) az Oktatási

10

11

12

13

14

formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, időtartama, az
érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a
kitöltendő kérdőív), az
adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendő nyilvántartásoknak
az e törvény szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot ellátó szerv
által - alaptevékenysége keretében
- gyűjtött és feldolgozott adatok
fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei
A közfeladatot ellátó szerv által
közzétett hirdetmények,
közlemények
A közfeladatot ellátó szerv által
kiírt pályázatok szakmai leírása,
azok eredményei és indoklásuk
A közfeladatot ellátó szervnél
végzett alaptevékenységgel
kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános
megállapításai
A közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve,
elérhetősége, s ahol kijelölésre
kerül, az adatvédelmi felelős, vagy
az információs jogokkal foglalkozó
személy neve
A közfeladatot ellátó szerv
tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli
változásuk

A közérdekű adatokkal
kapcsolatos kötelező statisztikai
15
adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai).

Hivatal működteti
(www.oktatas.hu/hivatali_ugyek).

www.kiskunhalasiszc.hu

-----

Külső ellenőrzések

A közérdekű adatok
megismerésére irányuló
kérelmek intézésének, továbbá a
kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának
rendjéről szóló szabályzat ITT

A köznevelés információs
rendszerét (KIR) az Oktatási
Hivatal működteti
(www.oktatas.hu/hivatali_ugyek).
A köznevelés információs
rendszerét (KIR) az Oktatási
Hivatal működteti
(www.oktatas.hu/hivatali_ugyek).

Azon közérdekű adatok
hasznosítására irányuló
16 szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik
szerződő fél

Ügyvédi szerződések

III. Gazdálkodási adatok
Adat
A közfeladatot ellátó szerv éves
költségvetése, számviteli törvény
1 szerint beszámolója vagy éves
költségvetés beszámolója
A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesített a
2 vezetők és vezető tisztségviselők
illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke összesítve
Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz
tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió
forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre,
4 vagyon vagy vagyon értékű jog
átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés
értéke, határozott időre kötött
szerződés esetében annak időtartama,
valamint az említett adatok változásai, a

Kereső tartalom
2016. évi beszámoló
2017. évi költségvetés

2015-2017

5 millió Ft-ot elérő,
vagy azt meghaladó
szerződések listája ITT

nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi
érdekkel közvetlenül összefüggő
beszerzések adatai, és a minősített
adatok kivételével. A szerződés értéke
alatt a szerződés tárgyáért kikötött általános forgalmi adó nélkül számított
- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes
ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb
összeget kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő - egy évnél
hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor
az ellenszolgáltatás egy évre számított
kell alapul venni. Az egy költségvetési
évben ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések értékét
egybe kell számítani
A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok
5 (pályázati kiírások, pályázók adatai, az
elbírálásról készített emlékeztetők,
pályázat eredménye)
A közfeladatot ellátó szerv által nem
alapfeladatai ellátására (így különösen
egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és
munkavállalói érdekképviseleti szervei
számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
6 oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre)
fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések
Az Európai Unió támogatásával
7 megvalósuló fejlesztések leírása, az
azokra vonatkozó szerződések

Uniós pályázatok:
KEHOP-5.2.11
KEHOP-5.2.10
GINOP- 6.2.3
GINOP- 6.1.3

Közbeszerzési információk (éves terv,
8 összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről

Közbeszerzési
információk,
tagintézményenként ITT
2018-as tervezet
2018-as terv módosítása

Pályázatok
Főigazgatói vezetői program
ITT

Tagintézmény-vezetői pályázatok
ITT

Egyéb
Alapító Okirat (és módosításai)
ITT

Pedagógiai program
ITT

VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2011. évi CLV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó
köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő
intézkedésekről
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények
átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

