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A képviselő-testĹileti ülés időpon tja 20 1 2. mźtr cius 22. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat az iskolák és a Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
alapítĺi okiľatának mĺódosítására
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi x

Hatźlr o zati j av aslat a bizottság' szárnźIÍ a:

A Váľosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgźitatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A szakfeladatrendről és az áIlanháztartási szakágazati rendről szóló 5612011. (XII.3I.)
NGM rendelet 2012. januar 1. napjan lépett hatá|yba. A rendelet 4. $-a szerint a közoktatási
ktĺltségvetési szerv elktilĺjnítetten jeleníti meg az aLapítő okiratában, taľtja nyilvĺán és
szźtmo|ja el a kcinyvtári állomrĺnya gyarapításából, valamint a települési, illetve térségi
k<izĺisségi tér biztosításából fakadó fe|adataít, azokbevételeit és kiadásait.

A Józsefuárosi onkoľmányzat fenntartásában lévő iskolfüban akozoktatásľól szóló |993. éví
LxXx. tclrvény előírásainak megfelelően működik könyvtár, ezért szijkséges az a|apítő
okiratok kiegészítése a kĺjnyvtáľi szakfeladattal.
A szakfeladatok köZiil vá|tozott a nemzeti etnikai kisebbségi nevelés, oktatás megnevezése
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerĺj általónos iskolai nevelése, ohatására.
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Az alapítő okiratokból törlésre kerültek a 2009 . decembeľ 3 1 -ig érvényes szakfel ađat számai,
megnevezései, valamint az iskola alaptevékenységének TEAOR szárla.
Pontosításra kęrült a sajátos nevęlési igéný tanulók e||źtása esetén a fogyatékosság típusa.
A Losonci Téľi Általrínos Iskola alapíto okiľatában a vźila\kozási tevékenység kiegészítésľe
keľĹil a Máshova nem sorolt egłéb felnőttohatás szakfeladattal és a hozzátaľtoző szakfeladat
szálmma|,mert az iskola a TAMOP-3.I.7-I1l1 ,'Referencia-intézmények országos háIőzatának
kialakítása és felkészítése'' című pá|yźzatábarl vá||alt szolgá|tatásźlt vá||alkozźĺsi
tevékenysé gként v é gzi.

A fentiek a\apjarl két iskola kivételével (Iltrémeth LászIő Által.íoos Iskola, Pľáter Általĺínos
Iskola) valamennyi iskola a|apítő okirata módosításra keľült. Miután a Képviselő-testiilet a
8512012. (I[.01.) szźĺműhatźrozatátban kinyilvánította szźndékát aNémeth Lász|ő Általános
Iskola és a Práter Általános Iskola źŃszervezéséľől javaslom, hogy a két iĺtézmény a|apítő
okiľatĺínak módosításĺíľa csak az átszęrvęzésro| szóló döntést követően kerüljc}n sor.

A Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapítő okiratát a Képviselő-testiilet a
34l20I2.(II.2.)számíhatáľozatábanfogadtael.
A Magyaľ Á[amkincstaľ Budapesti és Pest Megyeí lgazgatőságától kértfü az iĺxézményi
a|apítő okirat módosításának nyilvantartásba vételét, a képviselő-testületi dcintés szennt. Az
Igazgatőság a kérelmet megvizsgálta és a 2012. maľcius 1. napján keIt végzésében
hiánypótlási felhívást küldött, mert az egységes szerkezetben foglalt aIapítő okiratban a
hatályos jogszabá|y szerint meg kell jelĺilni a fütevékenység szakágazat számźń, illetve az
alapítő okirat 5. pontjában szereplő kozintézmény helyett ktiltségvetési szeľv kifejezést kell
használni.

Az etőter1esztés mellékletét képezi a Magyar Á[amki''cstaľ hianypótlási felhívásában
foglaltak a|apjan előkészített módosító okirat (15. számú melléklet) és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiľat (16. száműmelléklet).

A módosító okiratok és a módosításokkal egységes szęrkezetbe foglalt tý a|apítő okiratok az
előterj esztés mellékletét képezik.

Az étllanház:artźsrő| szőIő 20|1. évi CXCV. törvény 8. $ (l) bekezdés b) pontja szerint
kĺiltségvetési szerv a|apításáĺajogosult helyi önkoľmányzati kĺlltségvetési szerv esetén a helyi
önkoľmányzat.
Az źi|anháńartásrőI szóló törvény végľehajtásátőI szőIő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. $-a, valamint a közoktatásľól szóló 1993. évi LXXX.
törvény 37. $ (5) bekezdése határozza meg a kĺiltségvetési szervek alapítő okiratának kötelező
taľtalmi elemeit.
A Koľm. rendelet 5. $ (4) bekezdése szerint az a|apítő okirat módosítása esetén el kell
készíteni és a módosító okiľathoz csatolni az egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiľatot is.

A Képviselő-testület hatásköre a helyi <inkormĺínyzato|<rő| szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: otv.; 10. $ (1) bekezdés g) pontjrín alapul, mely szeľint a képviselő-testiilęt
hatásköľéből nęm ruházhatő át intézmény alapítása. Az otv. ls. $ (1) bekezdése alapján
minősített tĺibbség szfüséges a döntés elfogađźsához.



H,ł.ľÁnoz,ą'TI JAvASLAT

A képviselő-testĹilet úgy đönt, hogy

1. az áIta|a fenntartott Deák Diak Általános Iskola, a Lakatos Menyhéľt Józsefuĺĺľosi
Attalanos Művelődési Kĺizpont, a Losonci ľeľi a.ltalanos Iskola, a Molnĺíľ Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási nyelvíĺ Átta.lanos Iskola, a Józsefuaľosi 

' 
Egységes

9yógypedagőgiaí Módszeľtani Központ és Altalános Iskola, a Vajda Péter Enek-zęnei
Altalános és Sportiskola és a Jőzsefvźrosi Zeneiskola módosító okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt t$ alapítő okiratát az e|oterjesztés I-|4.
sz. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal,2012. április 1-jei hatállyalmódosítja.

2. fe|hatalmazza apo|gátmestert ahatátozat 1' pontjában meghatźlrozott dokumentumok
aláírźsára.

az étltaIa fenntaľtott Józsefuaĺosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont módosító
okíratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okjratát az
előterjesztés 15-16 sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal,20|2. ápľilis l-jei
hatźilyal módosítja.

fe|hatalmazzaapo|gtrmestert ahatźrozat 3. pontjában meghatérozott dokumentumok
a|áírźsźra.

3.

4.

Felelős:
Határídó..

polgármester
2012. ápľilis 01.

A diintés végrehajtását
Iĺtézsrléĺyfelü gye l eti Iro da

Budapest, 2012. március 12.

Törvényességi ellenőrzés :

RÍmán Edĺna
jegyző

nevében és megbÍzásábĺól:

végző szervezeti egység: Humiánszolgáltatási Ugyosztály

Sántha Pétemé
alpo1gáľmester
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1. sz. melléklet

Deák Dĺák Általános Iskola
a|apítő okĺratát módosítĺó okiľat

A szakfeladatľendľől és az á||aĺnháztartásí szakźąazati rendről sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
renđeletben foglaltak, valamint a kĺlzoktatásról szóló |993. évi LXXIX. tĺirvény 37. $ (5)
bekezdése a|apjźn a 20|1. július 15. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő
okirat az alábbiak szerint módosul.

Az z|apítő okiľat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
A közoktatásľól szóIó 1993. évi LXXIX. tĺirvény (továbbiakban: közoktatósi törvény) 3.$ (2)
bekezdése értelmében Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-
testiilete 30812004. (VII.08.) szátÍlhatáĺozata alapjźn az 1995. évben Budapest F.őváľos V.
kerület Onkoľmányzata źitaI létesített Deák Diák Általános Iskola (elenlegi név)
intézmény szźlmźra 297120|'1'. (W.07.) sztlmí hatátozatával kiadott a|apitő o|<traté./- a
szaffiladatrendről és az óllamháztartási szakngazati rendről szóló 56/20II. (XII.31') NGM
rendelet ételmében feliilvizsgálta, és az á||arnháztaÍtásról szóIó 20] 1. évi CXCV. torvény, az
óllamháztartósról szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]1. (ilI. 3l') Korm. rendelet és

a kozohatási törvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelóen az alábbi, egységes szerkęzętbe
foglalt a|apitő okiratát adja ki.

Äz a|apítő okiľat 1.) pontja az a|álbbiak szerĺnt módosul:
1.) Ktiltséwetési szelv:

Neve: Deák Diák Altalános Iskola
Székhelye: 1081 Budapest' II. Jĺínos PáIpápatér 4.

oM azonosítója: 034883

Az a|apitő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint mĺĺdosul:
5 .) Költs éw etési szerv típusa a k ö zo ktatds i tőrv énv alapián:

Az a|apítő okĺľat 6.) pontjának megnevezése az alábbĺak szeľĺnt módosul:
6. ) Kiilts éevetési szeľv i//ely'l.esságe' műkiid ési kii re :

Az a|apítő okirat 8.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:
A kÓzohatásŕ törvény alapjźnkozfeladata akozoktatás, mely magźtbarl foglalja az áIta|źnos
iskolai nevelést és oktatást.

Äz a|apítő okirat 8J a.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:

Az iskola a kozohatási törvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjan 8 évfolyammal rendelkező
intézmény, ahol _ az e torvény 6.$ (2) bekezdésében megllatározottak szęrinti _ alapfokú
nevelés-oktatás folyik' Az intézmény részben énekes iskolai progľam' és a Képviselő-testület
által elfogadott pedagógiai progľan a|apjźnvégzi tevékenységét (képességkibontakoztatő és
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integľációs felkészítés). Az intézmény szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján ellátja ą kĺjzohatási törvény ]21. s 29.a) pontja szerint: a beszédfogłatékos, az
érzéIazervi fogatékos (glengénlátó, nagyothalló), az autistą, a halmozottan fogłatékos
(beszédfog,latékos, g,,engénlátó, naglothalló, autista), a megismerő funkciók vag a
viselkedés fejlődésének tartós és sĺllyos rendellenességével küzdő, továbbá a közoWatási
torvény 12]. s 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagl a viselkedés fejlődésének
súlyos ľendellenességével küzdő sajátos nevelési igényu tanulók oktatását is.

tiirlésľe keľülnek:

Äz a|apítő okirat 8.)a.) pontja kĺegészü| az a|ź.ůbi szakfeladat szńmmal és szakfeladat
evezéssel:

Az a|apítő okirat 8.)c.) pontjának megnevezése az a|á.ňbiak szeľĺnt módosul:
c.) G azddlko dús i bes oro lds a:

Az ł|apító okiľat 9.) pontjának második mondata az a|á.Ďbiak szeľint mĺódosul:
Az iĺtézmény a fenti felépítményes ingatlant a Józsefvárosi Egłséges Pedagógiai
Szalrszolgálat és Szalrľnai Szolgáltató Intézménnyel megosńva haszĺá|ja, a Józsefvárosi
Eglséges Pedagógiai Szalrszolgálat és Szalcľnai Szolgáltató Intézm,ény źltal hasznźit
elkülönített ingatlanĺés z nagy sága 27 t,44 m. .

Az a|apitólokirat 10.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
|0.) A kiiltséwetési szerv vezetőiének meebízdsi rend|iez
A koltség:letési szerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuĺíľosi onkoľmányzat
Képviselő-testülete páIyźnattftján bízza meg akoza|kalmazottak jogállásáról szőIő 1992. évi
x)oilIl. törvény, a kozoktątási towény, a koza|kalmazottak jogá||ásáről szóló |992, évi
X)oilII. tĺirvény végrehajtásáról szóló |3811992. (X.8.) szźtmí Koľm. ľendelet
figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|álbbiak szerĺnt módosul:
11.) A kiiltsěwetésí szerv foelalkoztatottiai vonatkozó foglalkoztatdsi iowiszonv
meeieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kozalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a ktizalkalmazottak jogállásaľól szóló 1992. évi )ooilIl. tcirvény,

valamint az 1992. évi )oilI. törvény a Munka Tĺiľvényktĺnyvéľől azirányadő.

Az a|apítő okirat 12.) pontja az a|áhbiak szeľĺnt mĺídosul:
|2.) A kijltségvetési szerv képviselete:
A költségvetési szerv vezetoje, valamint az á|talamegbizottintézméĺyi dolgozó.

Az a|aoítő okirat 8.)a.) pontiátbó| az alábbi számok és megnevezések törlésľe keľii
Főtevékenvség
TEAOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás

841901
onkoľmanyzatok, valamint ttjbbcélú kistérségi tarsulások
elszámo1ásai



Záradék

A Deak Diak Altalanos Iskola módosító okiratát Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľosi
onkormrĺnyzat Képviselő-testiilete ....120I2.(III.22.) szźĺmtĺ határozatáva| 2012. ápľĺlis 1.

hatállyal hagýajővá.

Budapest, 2012. mźrcíus 22.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis lNIáLté

polgáľmester



2. sz. me|lék|et

ĺ.r,.ą.ľÍľó oKIRAT

A ktjzoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (tovóbbiakban: kozolĺtatási törvény) 3.$ (2)
bekezdése értelmében Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefriáľosi onkoľményzat Képviselő-
testiilete 30812004. (VII.08.) szźlmíhatározata alapjźn az 1995. évben Budapest Főváľos V.
keľiilet onkoľmányzata áIta| létesített Deák Diák Általános Iskola (elenlegi név)
intézmény szźrnárta 297/2011. (WI.07.) szźrrÍl hatźrozatával kiadott a|apítő okiratát ą
szalcfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.3I.) NGM
rendelet éľtelmében felĹilvizsgálta, és az á||affiháztartásľól szóló 201]' évi CXC,[/. torvény, az
óllamháztartásról szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20I l. (XII. 31') Korm' rendelet és

a lôzoktatási tôrvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltségvetési szeľv:

Neve: Deák Diak Általanos Iskola
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pźipźlpatér 4.

oM azonosítója: 034883

2.) Ktiltségvetésĺ szerv alapítóia. alapítás éve:

Belváros-Lipótvaĺos
Budapest Főváľos V. keľület Oĺlkotmányzata
1051 Budapest, Erzsébettér 4.
jogutódlás folytan alapítás éve: 1995.

3.) Kiiltségvetésĺ szeľv fenntaľtóia

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺírosi onkorm źnyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Ktiltségvetési szeľv iľánvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsęfuarosi onkormányzatKépviselő-testtilete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.) Kiiltségvetési szerv típusa a łdeołŕolÍisi ttiľvény alapián: általanos iskola

évfolyamainak száma: 8 évfolyam
fe|vehető maximális tanulólétszám: 420 fo



6.) Kiiltséevetési szeľv ź//elálíessáee. műkiidési köre:

Kĺjľzete: Budapest Fővĺáľos VIII. keľütet Józsefuarosi onkorm źnyzatKépviselő-testiilete
által meghat źnozoÍt utcanév j egyzék szerint.

7.) Típus szerintĺ besoľolás:

Altalanos iskola. A közoktatási tĺirvényben foglaltak a|apján ĺinálló jogi személyiségget
rendelkezik.

8.) Jogszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:

A kozohatósl tĺlrvény alapjánkozfe|aďata a közoktatás, mely magában foglalja az źitalrźnos
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenvsége:

Az iskola a ktjzohatásl tciľvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjĺín 8 évfolyammal rendelkező
intézmény, ahol _ az e towény 6.$ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti _ alapfokú
nevelés-oktatás folyik. Az intézmény részben énekes iskolai program' és a Képviselő-testület
által elfogadott pedagógiai pľogram a|apjénvégzi tevékenységét (képességkibontakoztatő és
integľációs felkészítés). Az intézmény szakértői és rehabilitációs bizottsóg szakvéleménye
alapján ellátja a kozoktatási törvény 121. s 29.a) pontja szerint: a beszédfoglatékos, az
érzélrszervi foglatékos (g,,engénlátó, nagyothalló), az autista, a halmozottan fog1latékos
(beszédfoglatékos, gyengénlátó, nagyothalló, autista), a megismerő funkciók vag ą
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével ktjzdő, továbbá a ktjzoktatási
törvény ]21. s 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagł a viselkedłls fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is'

Allamháztartásĺ
szzkńgazat száma

Allamháztartásĺ szakágazat megnevezése

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

8s2000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
támogatása

85201 1
Altalános iskolai tanulók nappali rendszeľiĺ nevelése, oktatása (1-4.
évfolvam)

852012
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszeľű
nevęlésę, oktatása (1 -4. évfolvam)

852021
Altalanos iskolai tanulók nappali rendszerÍi nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

852022
Sajátos nevelési igéný általános iskolai tanulók nappali ľendszeľíi
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

8ss91 1 Altalános iskolai napközi otthoni nevęlés



85s912 Saiátos nevelési isénvú tanulók naoközi otthoni nevelése
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

85s91 5
Sajátos nevelési igényĺ tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

562913 Iskolai intézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeztetés
93t204 Iskolai, difüspoľt-tevékenység és támogatása

841901
onkoľmĺĺnyzatok, valamint többcélú kistérségi taľsulások
elszĺímolásai

9I0I 2 I Kö nw t ár i ál l o m ánv sv ar ap ít á s a' nv ilv ánt ar t ás a

b.) VáIlalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenység céljára il
mindenkoľi éves kiiltségvetésének kĺadásábĺól nem fordíthat tisszeget.
A vállalkozási tevékenység arźnyának felső hatáĺa a kciltségvetési szeľv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok számao megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat mesnevezése
8ss937 Máshova nem sorolt eevéb felnőttoktatás

c.) Gazddl ko dós i b es o ľo lds a :

_ Az iskola önállóan műktjdő költségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes intézményi működési és beszerzési költségvetési előirĺĺnyzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetője a teljes kĺiltségvetési eIóirányzat felett rendelkezik.
_ Az iskola pénzigyi-gazdasági tevékenységét ktilön megállapodźs a|apjźn az onźi|őaĺl

mfüĺjdő és gazđáIkodó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Buđapest, Német u.
|4.) |átja eI.

9.) A feladat ellátását szoleáló tinkormánvzati vagYon. vagyon feletti rendelkezési ioe:

A Budapest VIII. keľiileti ingatlan-nyilvantaľtásban 34694 hrsz. alatt felvett 1944 m2
alapterülettĺ, természetben 1081 Bp. II. Jiínos Pá| pápa tér 4. alatt ta|á,Ihatő, a Budapest
Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi onkormźnyzat tulajdonát képezó - általános iskola
megnevezésű - felépítményes ingatlan haszná|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglísta
szerint), valamint vagyoni éľtékű jogok, targyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések,
jáľmúvek)hasznźiataá||őęszkoz|eltiíľszeľint.
Az iĺtézmény a fenti felépítményes ingatlant a Józsefvárosi Eglséges Pedagógiai
Szalazolgólat és Szalcľnai Szolgáltató Intézménnyel megosztva hasznźůja, a Józsefvórosi
Egłséges Pedagógiai Szalrszolgálat és Szalcrnai Szolgáltató Intézmény á|ta| hasznźit
elkülönített ingatlanľés z nagysága 27 |',44 m" .

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet á|ta| alkotott rendeletekben meghataľozott
szabá|yok az kźnyadők.



| 0 .) A kii lts é gv e té s i s ze r v v ezetői ének me g b ízús i r endiez

A knkségletési szerv vezetojét Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefurárosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹilete pá|yázat tftján bízza meg akoza|ka|mazottak jogállásáról szőIő L992. évi
x)oilIl. törvény, a kbzohątásl törvény, a koza|ka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi
)ooilI. törvény végrehajtásáľól sző|ő I38lI99f. (X.8.) számű Korm. rendelet
figyelembevételével.

11.) A kiiltségvetésí szerv foglalkoztatottiai vonatkouí foglalkoztatdsi iogvÍszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása közalka|mazottí jogviszony, illewe munkaviszony
kerętébęn történik, ľájuk a kijza|ka|mazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi XXXII. tĺirvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Tcirvénykĺinyvéről azirźnyadő.

|2.) Ą kiiltségvetési szerv képviselete:

A koltségvetési szerv vezetoje, valamint az źitalamegbízott intézményi đo|goző.

Záradék

A Deak oiat Általános Iskola a|apítő okiratát Budapest Fővaľos VIII. kerülęt Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testületę ....120!2.(III.22.) szźtmű hatźrozatáva|' 2012. ápľilis 1.

hatállyal hagytajővá.

Budapest, 20|2. március 22.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek He|yiségek száma
tanterem 16

szaktanteľem 6
logopédiai foglalkoztató, egyéni 1

fejlesz|.ő sztrba 2
tomaterem 1

tomaszoba 1

spoľtudvaľ 1

igazgatőíiroda 1

nevelőtestületi szoba 1

helyettesi iľoda 1

gazdasági ĺtođa 1

ügyviteli helyiség 1

könyvtĺíľ 1

Könyvtrĺľ olvasó 1

rľvosi szoba 1

Drvosi váró 1

sportszertaľ 2

ooľta 1

:bédlĺí 1

melegítőkonyha 1

|álaló-moso gatő, ezeĺ belül felnőtt 1

itkezó 1

5ltöző 2
hideg-mele g vizes zllharry oző 2
szemé|yzeti WC 7
tanulói WC 10

raktĺír 2

szertźr 5

Egyéb: tanulócsoportos kisteľme 3

Egyéb: klubszoba 1

Egyéb DoK szoba 1

Egyéb: irattár 1

Egyéb: gazfogadő 1

E gyéb : szeméIy zeti zllhany oző 1

Egyéb: Büfé 1

Egyéb: pince 1

Egyéb : szemé|yzeti o|toző 2
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3. sz. melléklet

Lakatos Menyhéľt Józsefuáľosĺ Áttalános Művelődési Kiizpont
a|apítő okiľatát mĺódosító okiľat

A szakfeladatrendről és az áLlat.háńartási szakágazati rendről szőlő 561201 1. (XII.31.) NGM
ľendeletben foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. törvény 37. $ (5)
bekezdése alapjarl a2011. október 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő
okirat az a|ábbíak szerint módosul.

Az alapítő okiľat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
A közoktatásľól szóló 1993. évi LXXX. tĺlľvény (továbbiakban: közohatási torvény) 3.$ (2)
bekezdése éľtelmében Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiíľosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testülete a rendelkezésre á|Iő dokumentumok alapjáĺ az 1899. évben Budapest
Székesfőváros által létesített (alapított) Elemi Iskola (alapításkoľi név) Általános Iskola,
valamint az 1912. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Elemĺ Fiú.
Lányiskola, az 1945. évben Budapest Székesfőváľos źltal létesített (alapított)
Székesfőváľosi Ktizségĺ Vłiľtismaľty Mihály Dolgozók Gimnáziuma (alapításkoľi név),
illetve az 1960. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB. által létesített (alapított) Kiizpontĺ
Politechnikai Műhely (alapításkori név) (későbbi nevén Kłizponti Tanműhely)
átszervezésével létľejött Dugonĺcs Andľás Általános Iskola és Gimnázium ĺĺtszervezésével
2004. évben létrejött Dugonics Andľás Gimnázium intézméĺy ĺisszevonásával Létrehozott
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázĺum, majd ZOO9-bęn átszervezés miatt
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Kiĺzpont íĺtézmény szźlmára
37I/20I1. (x. l5.) szám,Úhatźrozatával kiadott a|apítő okiratát a szaffiladatrendről és az
óllamhóztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.3].) NGM rendelet éľtelmében
felülvizsgálta, és az á|Ianhźntaľtásľól sző|ő 201]. évi CXCV. tr)rvény, az államháztartásról
szóló rcrvény végrehajtósáról szóló 368/20]1' (XII. 3I.) Korm. rendelet és a k)zoktatási
torvény 37. $ (5) bękęzdésének megfelelóen az a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt a|apítő
okiľatát adja ki.

Az a|apítő okirat 1.) pontja az a|á.ňbiak szerint módosul:
1.) Kłiltséevetési szeľv:

Neve: Lakatos Menyhért Józsefuaľosi Általĺános Művęlődési Kcizpont
Székhelye: l086 Budapest, Bauer Sandor utca 6-8.

telephelve:

sportudvar: 1086 Budapest
Bauer Sandor utca4. szám

oM azonosítója: 034923

Az z|apítő okirat 5.) pontjában az alábbi sztiveg helyébe:
5.) Az1993. évi LXXIX. tłiruény alapján
az a|á,Jobi sziiveg lép:
5.) A kt)zoktatdsitorvény a|apján
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Az alapítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľĺnt módosul:
6.) Kiiltségvetési szeľv i//eléłesslee. míĺktidési kiire:

Az a|apitő okĺľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kłivetkező ľendelkezés lép:
A kozoktatási törvény alapjánkozfeLadata akózo|<tatás, mely magában foglalja az á|talźnos
iskolai, gimnĺáziumi nevclćst ós oktatást, az 1997. évi CXL. törvény alapjan a kĺizművelődést.

Äz a|apítő okiľat 8) a) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a kozoktatásl tĺirvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapján 12 évfolyammal ľendelkező
intézmény, ahol _ az e torvény ó.$ (2) (3) bekezdésében meghataľozottak szerinti _ alapfokú
és középfokú nevelés-oktatás folyik.
A pedagógiai _ művelődési program a|apján (kozoktatásl tĺirvény 33$ (8) bekezdés) képesség
kibontakoztató és integrációs felkészítést v égez.
A négy évfolyamos gimnáziumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12.

évfolyamon fej eződik be.
A gimnźnium általános műveltséget megalapoző, va|amint érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmĺányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik.
Az intézmény magyaľ nyelven folyó cigrĺny kisebbségi oktatást folyat, valamint szakertői és

rehabilitációs bizottság szalwéleménye alapján e||átja a kozohatási törvény I2I' f 29.a)
pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének taľtós és súIyos

rendellenességével küzdő, továbbá a közoktatósi töľvény 121. s 29.b) pontja szerint: a
megismerő funkciók vag/ a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos

nevelési igényti tanulók oktatását is.

Az AMK közmúvelődési tevékenységet lát el.

Azal tĺó okiľat 8. bő|az alábbi számok és m evezések ttiľlésľe keľiilnek:

Az a|apítő okiľat s.)a) pontjában a szakfeladat megnevezések az a|áhbiak szeľint
módosulnak:

Az a|apítő okiľat az a|ź.ňbi szakfeladat számmal és szakfeladat

Az a|apítő okĺľat 8.)c.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
c.) G azdólko ďús i b es o ro lás a :

rmźnyzatok, valamint többcélú kistérségi taľsulások

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85f0r3 Nemzetiségl tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

852023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85591 3 Nemzetisési tanulók napközi otthoni nevelése
855916 Nemzetis é sl tanulók tanulószobai nevelése

890509 E svéb m. n. S' ko zo s s é gi, t ár s adalmi t ev ékeny s é ge k t ómo gatós a

931301 S zabadidő s port- (r e lcr e á c i ó s s p or r) tevékenysé g é s tĺĺmo gatása

8.)a.) pontja kiegészii|

9I0r 21
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Az a|apítő okiľat 9. pontja az a|ábbiak szerint mĺódosul:
9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagYon' vagyon felettĺ ľendelkezési ioe:
A Budapest VIII. kerülęti ingatlan-nyilvántaľtásban 35095 fusz. 2027 m2 a|apterülęhĺ,
természetben 1086 Bp. Bauer Sándor u. 6-8. a|att talá|hatő, a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet
Józsefuiíľosi onkoľmányzat tulajdonát képezo általanos iskola megnevezésű
felépítményes ingatlan hasznźiata (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szeľint), és a 35087

hĺsz. alatt felvett 850 m2 alapteľületű, természetben 1086 Bp. Bauer Sándor u. 4. a|att
ta|á|hatő, a Budapest Fővaros VIII. keľület lőzsefvárosi onkormányzat fulajđonát képező

ingatlanból 350 m2 elkülönített haszná|at,Ú (sportudvar) ingatlanĺész hasznźiata, valamint
vagyoni éľtékú jogok, taľgyi eszkĺizĺĺk (gépek, beľendezések, felszerelések, jĺáľművek)
hasznáIata éi|ő eszko z|e ltár szeńnt.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-tęstülęt á|ta| alkotott rendeletękben meghatiírozott
szabályok az ir źny adők.

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|á.}biak szeľint módosul:
|0.) A kijltségvetési szeľv vezetőiének megbízdsi rendiez
A kokséglłetési szerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testtilete pá|yázat iftján bízza meg akoza|ka|mazottak jogállź.sárőI sző|ő 1992. évi
X)oilII. törvény, a kozoktatósi t<irvény, a koza|ka|mazottak jogá|Iásáről szóló |992, éví
x)oilIl. ttĺrvény végrehajtásźrő| szőIő 138l199f . (X.8.) szélmĹĺ Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségekjogairól szóló 20] ]. évi CI'XilX. tĺiľvény ťlgyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|á.}biak szeľint módosul:
11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottiai vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a koza|ka|mazottak jogállásĺáľól szőIő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Töľvénykönyvéről azirźnyadő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
l2.) A ktiltségvetési szerv képviselete:
A knltségvetési szerv vezetóje, valamint az źitala megbízott intézményi dolgozó.

Záradék

A Lakatos Menyhén Józsefuaľosi Általanos Múvelődési Központ módosító okiratát Budapest
Fővrĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete ....I201.2.(III.22.)
szám,Ú határ ozatáv a| 20 Í2. á p ľilis 1. h atáIly al hagyĺa j ćx á.

Budapest, 2012. március 22.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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4. sz. melléklet
ĺ.r,^ł.pÍrŐ oKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. éviLxxx. tĺirvény (tovóbbiakban: lujzoktatási törvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmében Budapest Főviĺros VIII. keriilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-
testülete a ľendelkęzésre á|Lő dokumentumok a|apján az 1899. évben Budapest
Székesfőváľos által létesítętt (alapított) Elemi Iskola (alapításkori név) Ált"tános Iskola,
valamint az 1912. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Elemĺ Fitĺ.
Lányĺskola, az 1945. évben Budapest Székesfőváľos á|ta| létesített (alapított)
Székesfővárosi Kiizségĺ Yiiľösmaľty Mihály Dolgozĺók Gimnázĺuma (alapításkori név),
illetve az|960. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB. által létesített (alapított) Kiizpontĺ
PolitechnÍkaĺ Műhely (alapításkori néy) (későbbi nevén Központĺ Tanmiĺhely)
átszewezésével létľejött Dugonics Andľás Altalános Iskola és Gimnázium átszęrvezésével
2004. évben létľejĺ;tt Dugonics Andľás Gĺmnázĺum intézmény ĺlsszevonásáva| |étrehozott
Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola és Gimnázĺum, majd f009-ben átszervezés míatt
Lakatos Menyhéľt Józsefváľosi Általános Művelődési Ktĺzpont intézmény szttmźra
37I/2011. (IX. 15.) számű hatétrozatával kiadott a|apítő okiratát a szalcfeladatrendről és az
ólląmhóztartdsi szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII'3].) NGM rendelet éľtelmében
felülvizsgálta, és az źi|amhánaftásról szőllő 20]]. évi CXCV. torvény, az államháztaľtásról
szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]]. (XII. 3]') Koľm. rendelet és a kozohatósi
torvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|ően az alább| egységes szęrkezetbe foglalt alapítő
okiratát adja ki.

l.) Költséevetési szerv:

Neve: Lakatos Menyhéľt Józsefvaĺosi Általános Művelődési Központ
Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándoľ utca 6-8.

telephelye:

spoľtudvaľ: 1086 Budapest
Bauer Srĺndoľ utca4, szźlm

oM azonosítója: 034923

2.) Ktiltséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest Székesfővaros, 1 899.

3.) Költséevetési szeľv fenntartóia:

B udape st Fővaľo s VII I. kerül et J ő zsefy áro si onkorm źny zat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Költségvetési szeľv iľánvító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváľos VIII. kerületlőzsęfvárosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.
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5.) A közoktatdsź ttiľvény alapján
ktiltségvetósi szeľv típusa: többcélú intézmény, általanos mtivelődési

k<izpont

évfolvamaĺnak száma: általános iskola: 8 évfolyam
gimnźľ;ium 4 évfolyam

általános iskola: nappali rendszeľű okÍatás
felnőttoktat ási tago zat

gimnázhln: nappali rendszenĺ oktatás
felnőttoktat ási tagozat

felvehető maxĺmáIĺs tanulólétszám: általános iskola: 217 fő ( nappali)
gimnazium: 230 fő (nappali)
felnőttoktatás 240 fő

6.) Ktiltségvetési szeľv illetékessége, műkiidésĺ köre:

Általános iskola esetén:
Körzete: Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-teshilete
á|ta| meghatáĺ ozott utcanév j eg y zék szeńnt.
Altalános iskolai felnőttoktatási tagozat esetén:
Budapest Józsefuáros, illetve Budapest
Gimnáziumi nappalĺ és felnőttoktatási taeozat esetén:
Budapest Józsefuiíľos, illetve Budapest és agglomeráció
Közművelődés teľületén:
Budapest Józsefuáros

7.) Típus szerinti besoľolás:

Többcélú intézmény, általrínos művelődési központ. A kĺjzoktatási és közmiĺvelődési
törvényben fo glaltak a|apjtn önálló j o gi személyi sé g gel rendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatározott közfeladata :

A kÓzoktatásl törvény a|apjźnkozfeladata a közoktatás, mely magźlban foglalja az áIta|ános
iskolai, gimnáziumi nevelést és oktatást, az 1997. évi CXL. törvény aIapjźn a közmúvelődést.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a kozoktatási töľvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjan 12 évfolyammal rendelkező
intézmény, ahol _ az ę tor:tény 6.$ (2) (3) bekezdésében meghatźrozottak szerinti _ alapfokú
és középfokú nevelés-oktatás folyik.
A pedagógiai _ művelődési program aIapjan (közoktatási towény 33$ (8) bekezdés) képesség
kibontakoztató és integrációs felkészítést v égez.
A négy évfolyamos gimnaziumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdőđik és a 12.

évfolyamon fej ezőđik be.
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A gimnázium általanos miiveltséget megalapozo, valamint éľettségi vízsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdéséľe felkészítő nevelés és olĺ:tatás folyik.
Az intézmény magyar nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást folytat, valamint szakértői és
rehabilitációs bizottság szalłvéleménye alapjón e||átja a kÓzohatási törvény I2]. $ 29'a)
pontja szerint: a megismerő funkciók vagł a viselkedés fejlődésének tąrtós és súlyos
rendellenességével küzdő, továbbá a kozoktatási törvény 121. s 29,b) pontja szerint: a
megismerő funkciók vag/ a viselkedés fejĺődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos
nevelési igényti tanulók oktatását is.
Az AMK közmiĺvelődési tevékenységet IáteI.

Allamháztaľtási
szakásazatszáma

A|lamháztaľtás i szakágazat megnevezése

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, pľogramjainak komplex
támosatása

85201 1
Altalános iskolai tanulók nappali ľendszeľű nevelése, oktatása (1-4.

évfolvam)

85f012
Sajátos nevelési igéný általĺĺnos iskolai tanulók nappali ľendszeľti
nevelése' oktatása (1.4. évfolyam)

852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľii általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolyam)

852021
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.

évfolvam)

8s2022
Sajátos nevelési igényu általános iskolai tanulók nappali rendszerĹí
nevelése" oktatása (5-8. évfolvam)

852023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

852024 Altalános iskolai felnőttoktatás (5.8. évfolvam)
8s591 1 Altalĺános iskolai naokĺlzi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isényíĺ tanulók napkozí otthoni nevelése
8s5913 Nemzetis é si tanulók napkĺjzi otthoni nevelése
8559r4 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

8s591 5
Sajátos nevelési igényĺ tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

855916 Nemzetis é si tanulók tanulószobai nevelése

853000
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
tźtmosatźLsa

8s3111 Naooali rendszeríi simnáziumi oktatás (9 -I2 l 13 . évfolyam)

8s3r12 Sajátos nevelési igényu tanulók nappali ľendszeríĺ gimnázruml
oktatása (9 -|2l 13. évfolyam)

853 1 14 Gimnáziumi felnőttokt atás (9 -12 l 13. évfolvam)
562913 Iskolai intézménvi étkeztetés
56291,7 Munkahelvi étkezĺetés
931204 Iskolai" difüsport-tevékenvség és támosatása
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8s593 I Iskolaľends zeren kí\'iili nem szakmai oktatás

855932 Iskolarends zeten kí\,iili szakmai oktatás

890509 E g,,éb m. n. s. kozÓ s s é gi, t ár s ądalmi tev é keny s é ge k t ámo gatás a

900200 Előadó művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

93 1301 S zabadidő sp ort. (r e lĺr e ó c i ó s sp o r t -) tevékenység é s támo gatása

932919 M.n. s. egyéb szőrakońatási tevékenység

910501 K<jzművelődési tevékenységek és támogatásuk

932918 Mindenféle m.n. S. szabadidős szo|sźLltatźLs

9r012I Kö nw t ár i ól l o m ónv sy a r ap ít á s ą, ny i lv ánt ar t ó s a

b.) VáIlalkozásĺ tevékenységet nem folytathat.

c.) G azdúlko dlźs i b es o ro lds a :

- ĺ.z Áľ,ĺr <jnállóan működő köItségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes intézményi mfüödési és beszeruési költségvetési e|oirényzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetoje a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik.
- Az AMK péĺungyí.gazdaságí tevékenységét külĺin megállapodás alapjan az oná|Iőarl

műk<jdő és gazđźikodó Németh LászIő Altalános Iskola (1084 Budapest, Némęt u.
|4.) |átja e|.

9.) A feladat ellátását szolgáló tinkoľmányzati vagvon. vagvon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIil. keľĹileti ingatlan-nyilvĺĺntaľtásban 35095 llĺsz. 2027 m2 a|apteľületű,
természetben 1086 Bp. Bauer Sándor u. 6-8. a|att talrźiható, a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuĺĺrosi onkormanyzat tulajdonát képezo általanos iskola megnevezéstĺ
felépítményes ingatlan hasznźiata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), és a 35087

|lrsz. a|att fęlvett 850 m2 alapteľületű, természetbęn 1086 Bp. Bauer Sándor u. 4. a|att
ta|źihatő, a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat tulajdonát képező

ingatlanból 350 m2 elkülönített haszná|atu (spoľtudvar) ingatlanľés z haszná|ata, valamint
vagyoni éľtél<tĺ jogok, targyi eszközök (gépek, beľendezések, felszerelések' jáľművek)
hasznáIata áI|ő eszko z|eltaľ s zeľint.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testület źI|ta| alkotott rendeletekben meghatáľozott
szabályok az ír ány ađők.

I0.) A kijltségvetési szerv vezetőiének megbízdsi rendiez

A kc)kségvetési szerv vezetójét Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormtnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat tftján bízza meg aköza|ka|mazottak jogállźsárő| szőIő |992. éví
XXXIII. törvény, a kt)zoktatási tĺiľvény, a koza|kalmazotíak jogá||áséttől szóló 1992. évi
X)oilI. törvény végľehajtásárő| szőIő 138l|992. (X.8.) szźtmu Korm. rendelet, va|arĺint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLWIX. törvény figyelembevételével.
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11.) A kiiltségvetési szerv foglalkoztatottiaí vonatkouí foglalkoztatási iowiszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak fogla|końatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, rájuk a koza|kalmazottak jogállásáľól szőIő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az|992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről azirźnyadő.

|2.) A költségvetési szerý képviselete:

A költségvetési szerv vezetóje, valamint az á|ta|amegbízott intézményi dolgoző.

Záradék

A Lakatos Menyhéľt Józsefuaĺosi Általĺínos Múvelődési Központ a|apitő okiratát Budapest
Fővaĺos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ....|2012.(III.22.)
szźlmll' hatźlr ozatáv al' 20 12. áp ľilis 1 . h atálly al hagýa j óvá.

Budapest, 2012. mtrcius 22.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áLté
polgármesteľ
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Függelék

Helvisések Helvĺséeek száma
Tanterem 15

szaktanterem 6

losopédiai foslalkoztató. esvéni I

feilesztő szoba 1

tornateľem 1

toľnaszoba
spoľtudvaľ I

isazsatői iroda I

nevelőtestületi szoba I

helvettesi iroda 2

sazdasási v ezetói ir oda
üewiteli helvisée ĄL

k<inyvtar I

könyvtĺíľszoba Ąz
orvosi szoba I

sportszertaľ 2
aula k|otér" közössési tér)
porta 1

ebédlő I

Főzőkonvha
melesítőkonyha I

tálaló.moso gatő. ezen belül felnőtt I

étkęző 1

öltöző I

hidę s-mele g vizes zuhany oző 2
személvzeti WC 2
tanulói WC 6
mosléktároló
Eléskamľa
RaktaÍ I

Szertźn 5

esvéb: stúdió I

esvéb: dohźnvző I

esvéb: társya|ő I
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5. sz. mellék|et

Losonci Téri ÁftaHnos Iskola
alapító okiľatát módosító okiľat

A szakfeladatrendről és az áILanháztarttsi szakágazati rendről szőIő 56lf0l1. (XII.31.) NGM
rendeletben foglaltak, valamint a kĺizoktatásról szóló 1993. évi L)o(X. tĺiľvény 37. $ (5)

bekezdése a\apjźna20|1. marcius 1. napjától hatályos egységes szerkezetbę foglalt alapítő
okiľat az a|ábbiak szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az a|áhbiak szerĺnt módosul:
A ktjzoWatási törvény 3.$ (2) bekezdése énelmében Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete a rendelkezége áIIő dokumenfumok alapjĺín
az t982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított) Általános Iskola
(alapításkori név) Losonci Téľi Altalános Iskola (elenlegi ĺév) iĺtézmény sztmáta
77/2011. (II. 17.) szźlmu hatźlrozatával kiadott aIapítő okiľatát a szaffiladatrendről .źs az
óllamhóztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.3]') NGM rendelet értelmében
felülvizsgálta, és az á||anháztaľtásról sző|ő 20]]' évi CXCV. tÓrvény, az államhóztartásról
szóló nrvény végrehajtásóról szóló 368/2011. (Xil. 31.) Korm. rendelet és a kĺjzohatási
torvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|oen az a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt aIapíto
okiratát adja ki.

Äz a|apítő okiľat 1.) pontja az a|á'}biak szeľint mĺídosul:
1.) Ktiltséevetési szeľv:

Neve: Losonci Téri Általános Iskola
Székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér l.

oM azonosítója: 034932

Aza|apitő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
5.) Kiiltségvetésĺ szeľv típusa a ŕaeołlalíźsi töľvénv alapián:

Aza|apítő okirat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
6. ) Kii lts éevetési szeľv ź//eŕdłesslee. műkiidési kti re :

Az a|apítő okĺrat 8.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:
A kozohatásĺ tĺiľvény alapjan kozfe|ađata akozoktatás, mely magában foglalja az áLta|źnos

iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okiľat 8.) aJ pontja az a|álbbiak szeľint mĺídosul:

a.) a|aptevékenysége:

Az iskola a kozohatásl tĺiľvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjan 8 évfolyammal ľendelkező
intézmény, ahol _ az e torvény 6.$ (2) bekezdésében meghatźtrozottak szerinti _ alapfokú
nevelés-oktatás folyik. Az ĺrúézmény a Képviselő-testiilet á|ta| elfogadott pedagógiai progľam
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a|apján végzi tevékenységét (képességkibontakoztató és integrációs felkészítés). Az
intézméĺy magyat nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást folytat, valamint szakértői és
rehąbilitóciós bizottság szalwéleménye alapján eLlátja a közohatósi törvény I2I. s 29.a)
pontja szerint: a beszédfogłatékos, az érzélazervi fog,latékos (nagłothalló), a halmozottąn
fogłatékos (beszédfog,,atékos, nagłothalló) a megismerő funkciók ýag a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével h)zdő, továbbá ą közoktątósi torvény 121. s
29'b) pontja szerint: a megismerő funkciók vag a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igénytĺ tanulók oktatását is. Testnevelés óra
keretében kerületi úszás oktatástIát e|. Az iskola hazirendjében szabályozott módon el|átja az
általanos iskolások úszásoktatását, a tanfolyamon tĺjrténő riszásoktatást, vízilabda edzések
tartásźń tanőrai és tanfolyami keľetben' veľsenyeńetést, keľtileti győgyÚszás biztosítását
általános iskolások részére, kerületi koza|kalmazottak úszáslehetőséeének biztosítását.

Az a|apítő okĺľat 8.)a.) pontjában a szakfeladat megnevezések az a|á'ňbiak szeľint
módosulnak:

Lz a|apítő okiľat 8.)a.) pontja kĺegészü| az a|álbbi szakfeladat számmal és szakfeladat
evezéssel:

Az zlapítő okiľat 8.b) pontja kiegésziil az a|ábbiak szeľint:
b.) Vállalkozási tevékenységet folytathat, vái|a|kozási tevékenység céljáľa a mĺndenkoľi

éves ktiltségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.
A vdllalkozási tevékenység arányánakfelső határa a koltségvetési szerv kiadósaiban 0 oÁ'

Lz a|apítő okĺrat 8.b) pontiában a szakfeladat szám az a|á.}biak szerint módosul:
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

680002 Nem lakóin gat|an bérbeadása' üzemeltetése

Az a|apítő okiľat 8.b) pontja kĺegészül az alábbi szakfeladat számmal és szakfeladat

Az alapítő okirat 8.)a. bő|az alábbi számok és evezések tiiľlésľe keľül:
Főtevékenvsée
TEAOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás

841901
onkoľmányzatok, valamint t<jbbcélú kistérségi társulások
ęlsziímolásai

Szakfeladat száma Szakfeladat mesnevezése

852013
Nemzetiségŕ tanulók nappali rendszeľű általanos iskolai nevelése,
oktatása ( 1 -4. évfolvam)

852023
Nemzetiségl tanulók nappali ręndszerű általĺínos iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85s913 Nemzetis é si tanulók napkĺlzi otthoni nevelése
855916 Nemzetis ési tanulók tanulószobai nevelese

9r0r 21

ezéssel:
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Äz alapítő okiľat 8.)c.) pontjának megnevezése az a|ábbiak szerint módosul:
c.) G azddlko dlźsí bes oro lús a :

Äz ilapítő okirat 10.) pontja az a|áhbiak szeľint mĺídosul:
|0.) A költséevetési szerv vezetőiének megbízlÍsi rendiez
A kötrcégvetési szerv vezetójét Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete páIyázat,űtjźn bízza meg akřjzaLka|mazottak jogállásáról szőIő |992. évi
)o(xIII. tĺirvény, a kozoktatásź tĺirvény, a kĺizalkalmazottak jogá||ásźlről szóló 1992. éví
)o(xIII. törvény végrehajtásáĺőL szőIő ĺ38l|992. (X.8.) számű Korm. ľendelet, valamint a
nemzetis é gek j o gairól szóló 2 0 1 ] . évi CLWX. törvény fi gyelembevételével.

Äz a|apítő okĺľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
11.) A ktiltséwetési szeľv foglalkoztatottiai vonatkozó foglalkoztatúsi ioqviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a kozaIka\mazottak jogállásaľól szó|ő |992. évi XXXIII. ttiľvény,
valamint az 1992. évi )oilI. törvény a Munka Törvénykönyvéről azirźnyadó.

Aza|apítő okiľat 12.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
12.) A kijltségvetési szeľv képviselete:
A kÖltségvetési szerv vezetóje, valamint az tita|amegbízott intézményi dolgozó.

Zára.dék

A Losonci Téri Altalános Iskola módosító okiratát Budapest Fővríros VIII. keľület
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete ....I20|2.(III.22.) szźlmllhattrozatáva| 2012.
ápľilis 1. hatállyal hagyta jóvá.

Budapest, 2012. március 22.

Rimán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsis ]Vĺáúé
polgármesteľ
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6. sz. mellék|et
ALAPÍTo oKIRAT

A lcĺjzohatási torvény 3.$ (2) bekezdése értelmében Budapest Fővĺíros VIII. keľület
Józsefuĺíĺosi onkormanyzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok a|apján
az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított) Általrĺnos Iskola
(alapításkori név) Losonci Téľi ÁItalános Iskola (elenlegi név) intézmény szźlmźra
77/20lI. (II. l7.) számis hatérozatćpal kiadott alapítő okiratát a szaffiladatrendről és az
államhóztąrtási szakágazati rendről szóló 56/20]]. (XII.31.) NGM ľendelet értelmében
felülvizsgálta, és az źilarnháztaľtásról sző|ő 20]]. évi CXCV. tÓrvény, az óllamhóztartásról
szóĺó rcrvény végrehajtósáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Koľm. rendelet és a közohatási
torvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|őęn az alábbi, egységes szęrkezętbe foglalt a|apítő
okiratát adja ki.

1.) Kiiltséevetési szerv:

Neve: Losonci Téri Altalános Iskola
Székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 1.

oM azonosítója: 034932

2.) Kiiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest VIII. keľ. Tanács VB., 1982.

3.) Költséevetési szeľv fenntartóia:

Budapest Főváro s VIII. keľiilet Józsefu áľo si onkoľm ány zat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Költségvetési szerv iľányító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kęriilet Józsefuaľosi onkoľmányzatKépviselő-testtilete
1082 Budapest
Baľoss u. 63-67.

5.) Költséwetési szerv típusa a közoktatdsi tőrvénv a|apián: általános iskola

évfolvamainak száma: 8 évfolyam
fe|vehető maximálĺs tanulólétszám: 724 fő
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6.) Ktiltséevetési szerv i//eláŕesslge. műkiidési köľe:

Kĺjrzete: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiĺľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
által me ghat źr o zott utcanév j e g y zék szeńĺĺt.

7.) Típus szerĺnti besoľolás:

Általá.'os iskola. A kĺizoktatási t<irvényben foglaltak alapjrín önátló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatáľozott kiizfeladata:

A kjzoktatásĺ t<irvény alapjźnkozfęIadata a közoktatás, mely magában foglalja az éltalános
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a kĺ)zohątási töľvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjan 8 évfolyammal ľendelkező
intézsnéĺy, ahol - az e tórvény 6.$ (2) bekezdésében meghatźĺtozottak szeľinti _ alapfokú
nevelés-okÍatás folyik. Azintézmény a Képviselő-testiilet áIta| elfogadott pedagógiai program
alapjtn végzi tevékenységét (képességkibontakoztató és integrációs fe|készítés). Az
intézmény magyat nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat, valamint szakértői és

rehabilitóciós bizottság szalĺlléleménye alapján el|átja a közoktatási törvény l2I. $ 29'a)
pontja szerint: a beszédfogłatékos, az érzélązervi fogłatékos (nag,lothalló), a halmozottan

fogyatékos (beszédfogyatékos, nag,lothalló) a megismerő funkciók vagy a viselkedés

fejlődésének tąrtós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbd a kozoktatási torvény 12]. s
29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vap a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is' Testnevelés óra
keretében kęriilęti uszźs oktatást lát el. Az iskola hazirenđjében szabáIyozott módon e||źtja az
általános iskolások úszásoktatásti, a tanfolyamon ttiľténő úszásoktatást, vízilabda edzések
tartását tanórai és tanfolyami keretben' versenyeztetést, keľĹileti győgyűszás biztosítását
általános iskolások tészéte, kerületi koza|ka|mazottak úszáslehetőségének biztosítását.

Allamháztaľtási
szakásazatszáma

Allamházta rtási szakágazat m e gn evezése

8s2010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progĺamjainak komplex
támosatása

85201 I
Altalános iskolai tanulók nappali rendszeľű nevelése, oktatása (1-4.

évfolvam)

852012
Sajátos nevelési igénytĺ általrános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése' oktatása (1 -4. évfolyam)

8520r3
Nemzetiségi tanulók nappali ľęndszerű általrínos iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
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8s202r Altalános iskolai tanulók nappali rendszerú nevelése, oktatása (5-8.
évfolvam)

852022
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszeľű
nevelése" oktatása (5-8. évfolvam)

852023
Nemzetiségź tanulók nappali ľendszęrií általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85s91 1 Altalános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isényií tanulók napkĺizi otthoni nevelése
85s913 Nemzetisésŕ tanulók napkozi otthoni nevelése
85s914 Altalrínos iskolai tanulószobai nevelés

8s5915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

855916 Nemzetis é sj tanulók tanulószobai nevelése
562913 lskolai intézménvi étkeztetés
s62917 Munkahelvi étkeztetés
931204 lskolai. diáksport-tevékenvsés és támosatása
93rr02 Sportlétesítménvek működése és feilesztése
9I0I21 Ktj nw t ór i ál l o m dny gy ar ap í t á s a, ny i lv ánt ar t á s a

b.) Vállalkozási tevékenységet folytathat' vál.|a|kozási tevékenység céljáľa a mindenkori
éves költségvetésének kiadásából nem foľdíthat iisszeget.
A váIlalkozási tevékenység arányánakfelső hatóra a kaltségvetési szerv kiadásaiban 0 oń.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

c.) G azdúlko dós Í b es o ro lús a :

- Az iskola önállóan mfüödő k<iltségvetési szerv.
- K<iltségvetése a teljes intézményi működési és beszerzési kĺiltségvetési előirányzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetóje a teljes kĺiltségvetésí előkányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzngyi-gazđaságí tevékenységét külön megállapodás alapján az onźi|őart

mfüödő és gazdáIkodó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u.
|4.) |átja e|.

9.) A feladat ellátását szolgáIó łinkoľmányzati vagyon' vagYon feletti rendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerülęti ingatlan-nyilvrántaľtásb an 35728t32 htsz. alatt fęlvett 79t3 m2
alapterĹiletű, természetben 1083 Bp. Losonci tér 1. a|att ta|á|hatő, a Budapest Főváros VIII.
keľület Jőzsęfvátosi onkormányzat tulajdonát képező - általanos iskola megnevezésrĺ -
felépítményes ingatlan haszĺá|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint)' valamint
vagyoni éľtékű jogok, tźrgyi eszk<jzök (gépek, berendezések, felszeľelések, járművek)
haszná|ata á|Iő e szkozLeltĺíĺ szeľint.
A vagyon feletti reĺde|kezésre a Képviselő-testiilęt źital alkotott rendeletekben meghataľozott
szabálvok az jrźnv adők.

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
680002 Nem lakóin sat|aÍI bérbeadása. üzemeltetese
855937 Máshova nem sorolt ewéb felnőttohatás



|0.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének meebízltsí rendiez

A költségvetési szerv vezetójét Budapest Fővĺĺros VIII. keriilet Józsefváľosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat iftjźn bízza me7 akozalka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi
X)oflII. törvény, a lazohatási tĺlrvény, a kozalkalmazottak jogáI|ásáről szóló 1992. évi
)ooilI. törvény végrehajtásźlrő| szőIő I38lI992, cX.8.) szźmí Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011' évi CI'XilX. törvény figyelembevételével.

11.) A kijltségvetési szerv foglalkoztatottiaira vonatkozó fog.ILa|koztatási iowiszonv
megieltilésez

A foglalkoztatottak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásĺíról sző|ő 1992. évi XXXIII. tĺiľvény,
valamint az 1992. évi XXII. ttiľvény a Munka Töľvénykönyvéről azirźnyađő.

I2.) A kijltségvetési szerv képviseletez

A koltségvetési szerv vezetője, valamint az źt\ta|amegbízolt intézményi dolgozó.

Záradék

A Losonci leť. AhtaLános Iskola a\apitő okiratát Budapest Fővríľos VIII. keriilet Józsefuĺíľosi
Önkormányzat Képviselő-testĹilete ....I20|2.(III.22.) szźlm,6 hatźtrozatźľa| 2012. ápľĺlis 1.

hatáIlyal hagýa jővá.

Budapest, 20t2. mźncius 22.

Rĺmán Edĺna
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek He|viséqek száma
tanterem 24

szaktanterem 9

l o gopédiai fo gIa|koztató, e gyéni 1

fejlesztő szoba 3

toľnaterem 1

tornaszoba 1

spoľtudvar 1

igazgatőiirođa 1

nevelőtestületi szoba 1

helyettesi iľoda 1

gazđasági v ezetoi ir oda I

tigyviteli helyiség I

könyvtaľ 4
I

kĺjnwtaľszoba
crvosi szoba 1

spoľtszeľtaľ 4

aula (előtér, kcizösségi tér) 1

Doľta 1

sbédlő 4

fozőkonyha
melegítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen bęlül felnőtt 1

ĺtkező I

5|tozó 5

hideg-mele g vize s zuharly oző 5

személyzeti WC 7

;anulói WC 10

nosléktároló 1

íléskamĺa
raktĺír o

szęrtát (pincében is) 5

egyéb: úszómedence 1

egyéb : géphaz helyiségei 4

egyéb: FOTAV 1
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7. sz. melléklet

Molnáľ Ferenc Magyar.Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Általános Iskola
a|apítő okiratát módosítĺí okirat

A szakfeladatrendről és az államháztartźsi szakágazati rendről sző|ő 5612011. CXII.31.) NGM
renđęletben foglaltak, valamint akozoktatásról szóló 1993. évi LxxIX. tĺiľvény 37. $ (5)

bekezdése a|apjtn a2009. július 01. napjától hatályos egységes szerkezętbe foglalt a|apítő

okirat az alábbiak szerint módosul.

Az lapító okiľat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:

A ktizoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (továbbiakban: kozolctatási torvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmében Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsęfuarosi onkormźnyzat Képviselő-
testĹilete a rendelkezésľe áLlő dokumenfumok alapjarĺ az 1886. évben Budapest
Székesfőváľos źita1 létesített (alapított) Polgáľi Leányiskola, illetve az Í964. évben

Budapest, VIII. keľ. Tanács VB. által létesített (alapított) Általáoos Iskola, (alapításkori
név) Molnáľ Feľenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Általános Iskola (elenlegi név)

intézmény számfua 277/2009. (VI.I7.) szźlmu hatźttozatávaI kiadott a|apitő okiratát a

szaffiladatrendről és az óllamháztartási szakágazati rendről szóló 56/20]]. (XII.3l.) NGM
rendelet értelmében feltilvizsgálta, és azźi|anhtztartásľól szőIő 2011' évi CXCV. torvény, az
óllamháztartásról szóĺó tarvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (nI. 3I.) Korm. rendelet és

a kozoktatósi törvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelóeĺ az alábbí, egységes szerkezetbe

foglalt alapítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okirat 1.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Molnáľ Ferenc Magyar-AngolKét Tanítási Nyelvíĺ Általĺínos Iskola
Az intézmény angol neve: Molnar Ferenc Hungarian-English Bilingual Elementaľy
School
Rłividített neve: Molnaľ Ferenc Általanos Iskola

Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

oM azonosítója: 034936

Az a|apitő okirat 5.) pontjának megnevezése az a|álbbizk szeľint mĺódosul:
S.)Kö|tséwetési szerv típtusa a ktizoktatósí ti)rvénv a|apiánz

Äz a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
6. ) Kiilts éwetési szerv i//elálíessáee. műkłidésĺ kiiľe :

Az a|apitő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:
Altalános iskola.

Az a|apitő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:

A kozoktatási tĺiľvény a|apján kozfe|adata a közoktatás, mely magában foglalja az źůtaIźnos

iskolai nęvelést és oktatást.
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Az a|apítő okirat 8) a.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:

a.) alaptevékenvsége:
Az iskola a közolĺtatásl törvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjan 8 évfolyammal rendelkező
intézmény, ahol _ az e towény 6.$ (2) bekezdésében meghatźrozottak szerinti _ alapfokú
nevelés-oktatás folyik. Az iĺxézmény a Képviselő-testiilet által elfogadott pedagógiai program
alapján végzi tevékenységét (képességkibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az emelt
kĺivetelményú testnevelés, idegen nyelvek (német, angol) és tęrmészettudomĺĺnyok oktatása
mellett, magyaÍ-angol két tanítási nyelvíĺ oktatást, magyat nyelven folyó cigĺíny kisebbségi
oktatást folyat, valamint szakértői és rehąbilitóciós bizottság szalwéleménye alapján el|átja a
ktzoktatási torvény ]21' s 29.a) pontja szerint: a beszédfogłatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és slilyos rendellenességével küzdő, továbbá a
kozoktatási torvény ]21, s 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagł a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is.
E||átja a kerületi gyógýestnevelési feladatokat is.

Az a|aoíto okirat E.)a.) nontiálbo| az alábbi szám és tfiľIésľe kerülnek:
Főtevékenvsés
TEAOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás

Aza|apitő okiľat 8.a.) pontjábólaz alábbi sztiveg ttirlésľe keľül:
Szakfeladatok száma' megneYezése 2009. decembeľ 31.ig

Az alapító okirat 8.a.) pontjábó| az alábbi szakfeladat számok és szakfe|adat
törlésre kerülnek:

Szakfeladat száma Szakfeladat mepnevezése
s5232-3 i sko l ai íntézménv i ko zétkezteté s
75192-2 önkoľmánvzatok és többcélú kistérsési tarsulások elszĺímolásai
80r2r-4 általiínos iskolai nappali rendszeríí nevelés. oktatás

80122-5

sajátos nevelési igénytĺ (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okľa visszavezetheto, vagy organikus okľa
vissza nęm vęzęthętő súlyos és tartós ľendellenessége miatt
gondozásba vett, beszédfogyatékos) tanulók nappali rendszeľű,
általános iskolai nevelése. oktatása

8051 1-3 napköziotthoni és tanulószobai ellátás (szorsalmi időben)
80521-2 pedagósiai szakszo|sá|at (kerĹileti svósvtestnevelés)
92403-6 difüspoľt

841901
onkoľmrínyzatok, valamint többcélú kistérségi tarsulások
elszámolásai

Az a|apítő okĺľat 8.)a.) pontj ában az alábbi szöveg helyébe:
Szakfeladatok száma' megn€vezése 2010. januáľ l-től
az a|á'ňbi szöveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:
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Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerĹĺ általrános iskolai nevelése,
oktatása ( 1 -4. évfolyam)

8s2023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeríĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

8ss9l 3 Nemzetiséęi tanulók napközi otthoni nevelése
855916 Nemzetis é pź tanulók tanulószobai nevelése

Lz ilapítő okiľat 8.)a) pontjában a szakfeladat megnevezések az a|átbbiak szerint
módosulnak:

az a|álbbi szakfeladat számmal és szakfeladat

Az alapítő okiľat 8.)b.) pontjából az a|á.ůbi szövegek töľlésre keľülnek:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31-ig

b) az alaptevékenvséehez kapcsolódó kĺeeészítő tevékenvsége
2010. januáľ l.től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az a|aptevékenységtől
eltérő kisegítő tevékenységet nem folytathat.

Az alapító okiľat 8.)b.) pontjából az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
evezések tiiľlésľe kerůilnek:

Äz a|apítő okirat 8.)c.) pontjának számozása az a|álbbiak szeľint mĺódosul:
b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az a|apító okirat 8.)d.) pontjának számozása és megnevezése az alábbiak szeľint
módosul:

c.) Gazdúlkodúsi besorolúsa:

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|ábbiak szerint mĺídosul:
10.) A ktiltségvetési szerv vezetőiének megbízdsi rendiez

^ 
költ'égvetési su- iezetojét Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat

Képviselő-testülete pá|yázat tltján bízza meg aköza|ka|mazottak jogállásáról sző|ő |992. évi
)OcilII. törvény, a kozoktatásź törvény, a koza|ka|mazottak jogźl||ásáről szóló |992. évi
)ocilIl. törvény végrehajtásźrőI sző|ő |38l|992. (X.8.) szźlmí Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20 ] ]. évi CLWIX. tĺirvény figyelembevételével.

8.)a.) pontja kiegészül

9101 2 I

Szakfeladat megnevezése

75195-2

iskolaľenđs zeren kíviili nem szakmai oktatás'
iskolaľenđs zererl kíviili szakmai oktatás,
oktatási célok és
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Az a|apítő okirat 11.) pontja azalLá.}biak szeľint módosul:
11.) A kiiltséevetési szeľv foelalkoztatottiai vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieliilése:
A foglalknztatottak foglalkoztatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásaľól sző|ő |992. évi XXXIII. törvény,
valamint az |992. évi )oilI. tÓrvény a Munka Töľvénykönyvéľől azkényađő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|á.}biak szeľint módosul:
I2.) A kijltségvetěsi szerv képviselete:
A költségvetési szerv vezetóje, valamint az áLtalamegbízottíntézményi dolgozó.

Záradék

A Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Általános Iskola módosító okiľatát
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaĺosi ollkormányzat Képviselő-testĹilete
....ĺ20L2.(III.22.) sztlmuhatározatávaL2012. ápľĺlis 1. hatállya|hagytajővá.

Budapest, 2012. március 22.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



8. sz. mellék|et
ALAPÍTó oKIRAT

A közoktatásról szóló |993. évi L)oűX. törvény (továbbiakban: kozohatósi torvény) 3.$ (2)

bekezđése éľtelmében Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-
testiilete a ľendelkezésre á|Iő dokumentumok a|apjan az 1886. évben Budapest
Székesfőváľos á|ta| létesített (alapított) Polgári Leányĺskola, illetve az 1964. évben
Budapest, VIII. keľ. Tanács VB. által létesített (alapított) Általános Iskola, (alapításkori
név) Molnár Ferenc Magyaľ.Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (elenlegi név)
intézmény számźra 277/2009. (VI.17.) szźmt hatáĺozatával kiadott a|apítő okíratát a
szalcfeladatrendről és az államháztartási szakńgazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM
rendelet értelmében felülvizsgálta, és az áIlanháztartásrőL szőIő 20] 1. évi CXCV. tÓrvény, az
dllamhdztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20]]. (ilI, 3I.) Korm. rendelet és

a kozoktatósi törvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelően az alábbi' egységes szęrkezetbę
foglalt alapítő okiratát adj a ki.

l.) Kti|tségvetési szeľv:

Neve: Molnrír Ferenc Magyar-AngolKét Tanítási Nyelvú Altalríoos Iskola
Az intézmény angol neve: Molnĺĺr Feľenc Hungarian-English Bilingual Elementaľy
School
Rtividített neve: Molnaľ Ferenc Altalĺános Iskola

Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

oM azonosítója: 034936

2.) Kłiltséevetési szerv alapítóia' alapítás éve:

Budapest Székesfővaľos, 1 886., illetve
Budapest, VIII. keľ. Tanács VB.' 1964.

3.) Kiĺltséevetési szeľv fenntartóia:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkorm tnyzat
1082 Budapest
Baľoss u, 63-67.

4.) Kiiltséwetési szerv iľányító és fenntaľtĺí szerue:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.) KöIltséwetési szerv tíulsa a kiizoktatdsí tőrvénv a|apián: általĺĺnos iskola

évfolyamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maximálĺs tanulĺólétszám: 660 fő
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6.) Ktiltséwetési szeľv j//ely'l.essy'ee. műktidési kiire

Körzete: Budapest Fővĺíľos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete
által meghat ár ozoÍ1 utcanév j egyzék szennt.

7.) Típus szerinti besorolás:

Álruló,os Iskola. A kĺizoktatási t<irvényben foglaltak alapján ĺjnálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatáľozott kiizfeladata:

A kozoWatásl törvény a|apjtn közfeladata a kĺizoktatás, mely magában foglalja az á|ta|źnos
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a közohatási tcirvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjrín 8 évfolyammal rendelkező
intézmény, ahol _ az e torvény 6.$ (2) bekezdésében meghatározottak szeńnti _ alapfokú
nevelés-oktatás folyik. Az intézmény a Képviselő-testület á|tal elfogadott pedagógiai progľam
a|apján végzi tevékenységét (képességkibontakoztatő és integľációs felkészítés). Az emelt
követelményú testnevelés, idegen nyelvek (német, angol) és teľmészettudományok oktatása
mellett, magyaÍ-angol két tanítási nyelvÍĺ oktatást, magyat nyelven folyó cigĺíny kisebbségi
oktatást folytat, valamint sząkértői és rehabilitációs bizottság szalłvéIeménye alapján e|Iátja a
ktjzoktatási törvény 121. s 29.a) pontja szerint: a beszédfoglatékos, a megismeľő funkciók
vag/ a viselkedés fejlődésének tartós és stilyos rendellenességével küzdő, továbbá a
kozoktatási tôrvény 12]. s 29'b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagł a viselkedés

fejlődésének súĺyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igénytĺ tanulók oktatását is.
E||átja a kerületi gyógytestnevelési feladatokat is.

AIlamháztaľtási
szakásazztszáma

Allamháztartási szakágazat megn evezése

85201 0 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása

85201 1
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerÍĺ nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

852012
Sajátos nevelési igényu általĺĺnos iskolai tanulók nappali rendszenĺ
nevelése. oktatása (1 -4. évfolvam)

8520r3
Nemzetiségi tanulók nappali ľendszerĺĺ általiínos iskolai nevelése,
oktatása (l -4. évfolvam)

852021
Altalános iskolai tanulók nappali ľendszerĺi nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
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852022
Sajátos nevelési igényĺ általános iskolai tanulók nappali rendszeriĺ
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

8520f3
Nemzetiségź tanulók nappali rendszerű általiĺnos iskolai nevelése,

oktatása (5-8. évfolyam)
85s91 1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Saiátos nevelési ieényiĺ tanulók napközi otthoni nevelése

85591 3 N emze tis é gi tanulók napkĺizi otthoni nevelése

85s914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

85591 5
Sajátos nevelési igéný tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

855916 Nemzetis é gź tanulók tanulószobai nevelése

85601 I Pedasó siai szakszolsźLltató tevékenysé g

562913 Iskolai intézménvi étkeztetés

s62917 Munkahelvi étkeztetes

931204 Iskolai, diákspoľt-tevékenység és támogatása

910121 Könw t ár i ál l o mány gy ar ap ít á s a, ny i lv ónt ar t ás a

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azddlko dlÍs i b es o ro lds a :

- Az iskola tlnállóan miĺködő k<iltségvetési szerv.
_ Költségvetése a teljes iĺtézméĺyí működési és bęszerzési költségvetési e|őkźnyzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetoje a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik.
_ Az iskola pélvťigyi-gazđaséryi tevékenységét külön megállapodźĺs alapján az oná||őan

működő és gazdálkodó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u.

14.)|átjae|.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkormánvzati vagyon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvĺíntaľtásb an 36463 hrsz. alatt felvett 2564 Íł
alapterületrí, valamint 36465 hĺsz. alatt felvett 2976 m2 alapteľtiletú ingatlanból 2009,4 Í7ł'
teľmészetben 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15. a|attta|źiható, a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet

Józsefuarosi onkoľmanyzat tulajdonát képezó felépítményes ingatlan haszná|ata (a

fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékű jogok, táľgyi eszkĺizök
(gépek, berendezések, felszeľelések, jármúvek) haszĺá|ata áI|őęszkijzleltar szerint.

Az intézmény a fenti felépítményes ingatlant (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9.I5. sz.) a
Mesepalota Napközi otthonos ovodával megoszťva haszná|ja. A 36465 hrsz, a|att felvett

2976 m2 alapteľületű ingatlanból a Mesepalota Napközi otthonos ovoda źita| haszĺáIt
elkülĺjnített ingatlanĺés z nagy sźęa 9 66,6 m" .

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület á,|tal alkotott rendeletekben meghatarozott

szabályok azkźnyaďők.

35



|0.) A kijltséevetési szerv vezetőiének megbízúsi rendiez

A költségvetési szerv vezetojét Budapest Fővĺíľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testtilete pźiyázattftjźn bízza meg a közalkalmazottak jogáI|ásáről szóló |992. évi
x)oilll. törvény, a kozohatási torvéĺy, a köza|ka|mazottak jogállásaľól szóló |992, évi
)ooilIl. törvény végľehajtásráľól szóló 13811992. CX.8.) szźtmí Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CI'WIX. törvény figyelembevételével.

11.) A ktiltségvetési szerv foelalkoztatottiai vonatkozó foelalkoztatási iogviszonv
meeieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
kerętében t<jrténik, .ajuk a kĺjzalkalmazottak jogá||ásátől szóló 1992. évi x)oilIl. tĺirvény,
valamint az 1992. évi )oilI. ttjrvénv a Munka Tĺjrvénvkönwéľől aziránvađő.

|2.) A kijltségvetési szerv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az á|taIa megbízott intézményi đolgoző.

Záradék

A Molnaľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvű Általrános Iskola a|apitő okiratát
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képviselő-tęstülete
....|2012.(III.22.) szźrrńhatźnozatáva|20Í2. áprĺlis 1. hatállya|hagytajővá.

Budapest, 2012. mźrcius 22.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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Fiiggelék

HeIyiségek Helyiségek száma
nnterem 27
szaktanteľem 13
logopédiai foglalkoztató, egyéni

lejleszĹ(ĺ sztrba 2
tornaterem 2

|oľnaszoba 1

sportudvaľ 1

igazgatőíiroda 1

nevelőtestületi szoba 2

helvettesi iroda 2

gazdasági irođa
ügyviteli helyiség 1

könfiáľ 1

Könyvtár olvasó 1

orvosi szoba 1

orvosi varó 1

sportszertar 3

aula (előtér, k<izösségi tér)

porta 1

ebédlő 2

főzőkonvha
me1egítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

źtkező
oltozo 4
hideg-mele g vizes zllhany oző I
szemé|vzeti WC I
tanulói WC 18

mosléktáľoló 1

śléskamĺa
raktár 6
szertźr 5

ogyéb:studió 1

ogyéb: gyermekvédelmi szoba 1

Egyéb: gyeľmekvaľó
zongoraterem

1

Egyéb: tanulócsopoľtos kistermę

Egyéb: klubszoba
Egyéb DoK szoba

Egyéb: irattár

Egyéb: gźnfogadő
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Egyéb : szemé|y zeti zl:harry oző
Egyéb: Büfé
Egyéb: pince
Egyéb : szemé|yzeti öltöző
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9. sz. mellék|et

Jĺízsefváľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Kiĺzpont és ÁftaHnos Iskola
alapítĺi okiľatát módosító okiľat

A szakfeladatrendről és az źilaĺ.hźĺztartźsi szakágazati ľendről szőIő 5612011. CXII.31.) NGM
rendeletben foglaltak, valamint a ktizoktatásról szóló 1993. éví LxXx. t<irvény 37. $ (5)

bekezdése alapjána2011. október 15. napjától hatályos egységes szerkezetbę foglalt a|apítő
okirat az a|ábbiak szerint módosul.

Az a|apítő okĺrat bevezető része az z|ábbiak szerint módosul:
A közoktatásľól szóló 1993. évi LXxx. t<lrvény (továbbiakban: közohatási törvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmében Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-
testiilete a renđelkezésrę źiIő dokumentumok alapjan az 1989. évben Budapest VIII. ker.
Tanács VB. által létesített (alapított) Általános Iskola (alapításkori név) Józsefuárosi
Egységes Gyógypedagógiaĺ Módszeľtani Központ és Általános Iskola fielenlegi név)
iĺtézmény számźlta 394/2011. (X.06.) szttmu hatźtrozatával kiadott a|apítő okiratát ą
szalcfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/20]1. (XII.3].) NGM
rendelet értelmében felülvizsgálta, és azá||aIĺlháńaľtásról sző|ő 20]]. évi CXCV. törvény, az
államháztartósról szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]l. (Xil. 31.) Korm. rendelet és

ą lrĺjzohatási törvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelóen az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okirat 1.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
1.) Kiiltséevetésĺ szeľv:

Neve: Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Általános Iskola

Székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 1 1-15.

oM azonosítója: 038413

Az a|apítő okĺrat 6.) pontjának megnevezése az a|átbbiak szeľint módosul:
6.) Ktiltségvetési szeľv il/ely'łessy'ee. miĺkiidési kiiľe :

Az a|apítő okĺľat sJa.) pontjábríl az a|áhbi szakfeladat szám és megnevezés tiirlésľe
keľül:

Az a|apítő okiľat s.)al pontjában a szakfeladat megnevezések az a|ábbiak szerint
módosulnak:

valamint többcélú kistérségi táľsulások

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852013
Nemzetiségi tanulók nappali ľendszeľiĺ általĺános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

852023
Nemzetiségi tanulók nappali renđszeríĺ általrĺnos iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85591 3 Nemzetisési tanulók napközi otthoni nevelése
855916 Nemzetisésj tanulók tanulószobai nevelése
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8.)a.) pontja kiegészül

9I0I2I i állomány gyar apítós ą,

az a|ábbi szakfeladat számmal és szakfeladat

Az a|apítő okirat 8.)c.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
c.) Gazdálko dlts i b es oro lds a :

Az a|apítő okirat 10.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
I0.) A kijltségvetési szerv vezetőiének megbízúsi rendiez
A kôkségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. keriilet lőzsefvtrosi onkoľményzat
Képviselő-testülete pá|yázat iÍjźn bízza meg akozalka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. éví
XXXIII. tĺlrvény, a lĺĺjzoktątásź tĺlrvény, a koza|ka|mazotiak jogá||ásáről szóló |992. évi
xxxu. törvény végrehajtásáról szóló I38lI992. (X.8.) szźlnil Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségekjogairóI szóló 20] ]. évi CI'XXIX. törvény figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
11.) A költséwetésí szerv foglalkoztatottiai vonatkoai foqlalkoztatósi iowíszonv
meqielijlése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a közalkalmazottakjogállásĺĺľól szóló |992. évi )ooilIl. törvény,
valamint az1992. évi XXII. tcirvény a Munka Töľvénykönyvéről azirányadő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|ábbiak szerint mĺídosul:
12.) A kijltségvetési szerv képviselete:
Aköltségvetési szervvezetője,valamint azá|ta|amegbízottíntézményi dolgozó.

Zárad'ék

A Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszeľtani Ktizpont és Általanos Iskola
módosító okiratź/- Budapest Főviíľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkormtĺnyzat Képviselő-
testiilete ....l2012.(lll.22.) szémíhattĺrozatával2012. áprilĺs 1. hatállya|hagyta jôvá.

Budapest, 2012. március f2.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis M:áúé
polgáľmester
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l.0. sz. melléklet
ALAPÍTó OKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tĺiľvény (tovĺźbbiakban: közoktatási törvény) 3.$ (2)

bekezdése éľtelmében Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-
testtilete a rendelkezésre á||ő dokumenfumok alapjan az 1989. évben Budapest VIII. ker.
Tanács VB. által létesített (alapított) Általános Iskola (alapításkori név) Jĺízsefváľosi
Egységes Gyógypedagőgiai Mĺódszeľtani Kiizpont és Altalános Iskola (elenlegi név)
iĺtézmény szźtmára 394/2011. (X.06.) szźlmu hatátozatźxal kiadott a|apítő okiratát ą
szalcfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31,) NGM
rendelet ételmében felülvizsgálta, és az áILanháaaftásról sző|ő 2011. évi CXCV. torvény, az
államháztartásról szóló torvény végrehajtásáról szóló 368/201]. (XII, 3].) Korm. rendelet és

a kazohatási törvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltségvetési szeru:

Neve: Józsefuĺíľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

Székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.

oM azonosítója: 038413

2.) Kiiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1989.

3.) Kiiltséevetési szerv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormtnyzat
1082 Budapest
Baĺoss u.63-67.

4.) Kłiltségvetési szeľv irányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testületę
1082 Budapest
Baĺoss u.63-67 '

5.) KöItséevetési szeľv típusa többcélú intézmény: általános iskola és

a ktizoktatási töľvény alapián: egységes gyógypedagógiai módszeľtani kĺizpont

évfolvamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maxĺmálĺs tanulólétszám: I45 fő
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6.) Kiilts é gvetési szeľv j//eŕl.essy'ee. műktidésĺ kłi re :

Budapest Főváros VIII. kerĹilet

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Álnl,źnos iskola és eg,lséges głógłpedagógiai módszertani kozpont. A közoktatási törvényben
fo glaltak a|apj źn önálló j o gi személyisé g gel rendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatáľozott ktizfeladata :

A kĺjzoktatási tciľvény a|apjźnkozfe|adata akozoktatéts, mely magában foglalja az á|ta|źnos
iskolai nevelést és oktatást, a peđagőgiai szakszo|gá|ati, valamint a pedagógiai szakmai
szo| gáItatás fel adatait.

a.) alaptevékenvsége:

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény elIźtja az iskola fe|ađatát a közoktatási
törvény 26.$ (4) bekezdése a|apjźn, a közoktatási törvény 26.$ (1) bekezdése alapjĺán 8
évfolyammal rendelkezik, ahol _ aZ e tĺiľvény 6.$ (2) bekezdésében meghataľozotĺak szerinti
_ alapfokú, gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik, az enyhe értelmi fogyatékos, az enyhe
értelmi fog,,atékos autista, mozgássérült, látássérült, hallóssértik, beszédfog1łatékos, tÔbb

fogłatékosság eset,én halmozottan fog,latékos gyeľmekek, valamint az íntegtáltan oktatható
ktizépsúlyos éĺtelmi fogyatékos gyermekek esetében. Az iĺxegráItan nevelhető-oktatható
sajátos nevelési igénytĺ gyermekek esetén a kozoktatási törvény 33. s Q2) bekezdése szerinti
utazó szakember hálózat műkÖdtetését, a k<jzoktatási tcirvény 34.$-ában felsorolt pedagógiai
szakszolgálati feladatok közül _ a győgypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás,
fejlesztő felkészítés' logopédiai ellátás konduktív pedagógiai ellátás, gyógýestnevelés -,
valamint a 36.$ (2) bekezdés b) pontja szerinti szahanócsadás, c) pontja szerinti pedagógiai
tájékoztatás, tovóbbá e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének
önhlpzésének segitését, szetvezését, mint pedagógiai szakmai szo|gáLtatást látja el.
Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai program a|apján végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az irĺtézmény magyat
nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást, valamint sajátos nevelési igényű tanulók oktatását
vészi.

Allamháztaľtási
szakágazztszáma

Allamh ázta ľtási szakágazat megnev ezés e

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezese

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
tétmosatása

85201 I
Altalĺínos iskolai tanulók nappali rendszeľíi nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

8520r2 Sajátos nevelési igényrĺ általános iskolai tanulók nappali ľendszenĺ
nevelése, oktatása (1 -4' évfolyam)

852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszęríĺ áIta|ános iskolai nevelése'
oktatása (1 -4. évfolyam)
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852021
Általunos iskolai tanulók nappali rendszeríĺ nevelése' oktatása (5-8.

évfolvam)

852022
Sajátos nevelési igényti általános iskolai tanulók nappali rendszeriĺ
nevelése. oktatása (5-8. évfolvam)

852023
Nemzetiségl tanulók nappali rendszeľíi általĺános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85591 1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isényiĺ tanulók napközi otthoni nevelése
8ss913 Nemzetisésl tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Altalĺínos iskolai tanulószobai nevelés

855915
Sajátos nevelési igénnĺ tanulók általiínos iskolai tanulószobai
nevelése

8ss916 Nemzetis é sl tanulók tanulószobai nevelése
562913 I sko l ai íntézményi étkezteté s

56f917 Munkahelyi étkeztetes
931204 Iskolai' diákspoľt-tevékenység és tiĺmogatása
85601 1 oedasósiai szakszolgáltató tevékenység
856020 oedasósiai szakmai szoleáltatások

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azddlko dds i b es orolás a :

- Az iskola önállóan működő költségvetési szeľv.

- Költségvetése a teljes intézményi mfüödési és beszeruésí költségvetési előirányzatot
tartalmazza.

_ Azintézsrtény vezetője a teljes költségvetési eLoirźnyzat felett ľęndelkezik.
- Az iskola péluigyi-gazdasági tevékenységét kiilön megállapodás alapjźtn az önźiLőarl

mfüödő és gazđźůkodó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u.

I4.) Iátja e|.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkoľmánvzati YagYon. vagvon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvĺántaľtásban 34803t2 hľsz. alatt felvett 2238 m2

alapterülehi, teľmészetben 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 11-15. a|attta|á|ható, a Budapest Főváros
VIII. keľĹilet Józsefuiĺľosi onkormźnyzat tulajdonát képező - általános iskola megnevezéstĺ -

felépítményes ingatlan hasznźiata (a ftiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint
vagyoni éľtékű jogok, tngyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, jáľművek)

hasznźiata áIIő eszkoz\eltĺr szeľint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilęt á|ta| alkotott ľendeletekben meghatĺáľozott

szabályok azirényađők
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I0.) A ki)ltségvetési szerv vezetőiének megbízúsi rendiez

A kÓltségletési szerv vezetőjét Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefvaľosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹilete pá|yázat iltján bízza meg akijza|ka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. éví
)ooilI. t<irvény, a lujzoktatásŕ törvény, a koza|kalmazoÍtak jogállásáľól szóló 1992. évi
)ooilIl. törvény végrehajtásarő| szőIó I38lI992. (X.8.) szźtm,í Koľm. rendelet' valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] ]. évi CLXilX. tĺirvény figyelembevételével.

11.) A kiiltséevetésĺ szeľv foelalkoztatottiainak foelalkoztatási iogviszonya:

A foglalkoztatottąk foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a kĺizalkalmazottak jogállásĺáľól szóló 1992. éví x)oml. töľvény,
valamint az |992. évi )o(I. törvénv a Munka T<jrvénvkönwéről azirźlnvadő.

12.) A kijltségvetésí szerv képviseletez

AkÖltségvetési szervvezetóje,valamint azá|ta|amegbízott intézményi dolgozó.

Záradék

A Józsefuríľosi Egységes Gyógypedagógiai Móđszeľtani Központ és Általanos Iskola a|apitő
okiľatát Budapest Fővaľos VIII. kęľület Józsęfuaľosi onkormźnyzat Képviselő-tęstülete
....|2012.(III.22.) száműhatáĺozatźwaI20|2. ápľÍlĺs 1. hatáIlya|hagfia jővá.

Budapest, 20|f . március 22.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek He|viséqek száma

tanterem 13

szaktanterem 4

logopédiai fo glalkoztató' egyéni 2

fejlesztő szoba 4

tomaterem 1

|oľnaszoba 1

spoľtudvaľ I

igazgatőíirođa 1

nevelőtestiileti szoba 1

relvettesi iroda 1

zazdasági v ezetői ir oda 1

ligyviteli helyiség 2

könyvtar 1

könyvtárszoba 1

crvosi szoba 1

spoľtszeľtiĺľ 1

aula (előtér, közösségi tér)

poľta 1

ebédlő I

főzőkonyha
me1egítőkonyha 1

tálaló-moso gato, ezen belül felnőtt 1

étkezo

öltcjző 2

hideg-mele g vizes zllhaĺy oző 2

szemé|yzeti WC 4

tanulói WC 14

mosléktĺáĺoló
í1éskamľa

ľaktĺír 1

szertár 1
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11. sz. melléklet

Vajda Péteľ lĺnek.zenei Áltatános és Sportiskola
alapító okiľatát mĺidosító okirat

A szakfeladatrendľől és az á||anlháztartási szakágazati rendről sző|ő 56ĺ201 1. (XII.31.) NGM
rendeletbęn foglaltak, valamint a ktizoktatásról szóló 1993. éví L)o(X. törvény 37. $ (5)
bekezdése alapján a2011. július 01. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő
okiľat az aLźlbbiak szeľint módosul.

Az a'|apítő okĺrat bevezető része az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
A kĺizoktatásról szóló 1993. éví LXXIX. törvény (továbbiakban: kÓzoktątdsi tÓrvény) 3.$ (2)
bekezdése éľtelmében Budapest Főviĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-
testiilete a rendelkezésre á1ló dokumentumok a|apján aZ 1913. évben Budapest
Székesfőváľos által létesített (alapított) X. keľ. Kiizségi Népisko|a (alapításkoľi név) Vajda
Péter Enek.zenei Általános és Spoľtiskola (elenlegi név) intézmény számźra 253/2011.
(W. 02.) szám,ű hatátozatéxa| kiadott a|apítő okiľatát a szaffiladatrendről ,ćs az
államháztąrtósi szakágazati rendről szóló 56/20]]. (XII.3I.) NGM rendelet éľtelmében
felülvizsgálta, és az á||anhźntaľtásról sző|ő 20]]. évi CXCV. tÓrvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20]1. (XII. 3].) Korm. rendeĺet és a ktjzohatási
törvény 37. $ (5) bekęzdésének megfele|őeĺ az a|ábbí, egységes szetkezetbe foglalt a|apító
okiratát adja ki.

Az a|apítő okirat 1.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
1.) Kiiltséevetésĺ szerv:

Neve: Vajda Péter Ének-zeneiÁltalanos és Sportiskola
Székhelye: l089 Budapest, Vajda Péter utca 25-3I.

Rĺjvidített neve: Vajda Péter Általános Iskola

oM azonosítója: 03493I

Az a|apítő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbĺak szeľint módosul:
5 .) Kö|tséw etési szew tipusa a ki) zo ktatds i tii rv é nv a|apiánz

Az a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
6.) Ktiltséevetési szeľv i//eláłessiee. működési kiire:

Az a|apítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:
A lrĺjzohatdsi tÓrvény alapjźln kozfe|adata a kozoktatás, mely magában foglalja az źůtalźnos
iskolai nevelést és oktatást.

Lz a|apitő okiľat 8.) a.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:

a.) alaptevékenysége:
Az iskola a közohątási toľvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjan 8 évfolyammal ľenđelkező
íntézmény, ahol _ az e torvény 6.$ (2) bekezdésében meghatźrozottak szerinti - alapfokú



nevelés-oktatás folyik. Azintézmény a Képviselő-testiilet áLtaI elfogadott pedagógiai pľogÍam
a|apjáĺ végzi tevékenységét (halmozottan hátrányos be|yzeťĺ tanulók integľált oktatása,
képességkibontakoztató és integľációs felkészités). Az ének-zene és a testnevelés emelt szintrĺ
oktatása mellett, sportiskolai képzést, magyat nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást
folytat, valamint szakértői és rehabilitóciós bizottság szakvéleménye alapján e||źtja a
kozoktatósi törvény 12]. s 29.a) pontja szerint: a beszédfoglatékos, a megismerő funkciók
vag/ ą viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével h)zdő, továbbó a
kozoktatási tĺ)rvény 121. s 29'b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagl a viselkedés

fejlődésének súlyos rendellenességével kiizdő sajátos nevelési igényiĺ tanulók oktatását is.

Az a|apítő okirat 8.)a) pontjában a szakfeladat megnevezések az a|ábbiak szerint
mĺídosulnak:

az a|źlbbi szakfeladat számmal és szakfeladat

Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľĺnt mĺídosul:
c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az alábbiak szerĺnt módosul:
|0.) A költségvetési szerv vezetőiének megbízdsi rendiez
A köttségvetési szerv vezetőjét Budapest Főviĺľos VIII. keľĹilet Józsefuĺírosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testületę pźiyázat tlľtjáĺ bízza meg akoza|kaImazottak jogállásárő| sző|ő 1992. évi
)O(KII. t<irvény, a kÓzoktatási törvény, a kozaIka|mazottak jogá||źsáről szóló 1992. évi
)o(xIII. törvény végľehajtásátő| szőIő |38lI992, (X.8.) szźtmí Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] ]. évi CLXXIX. töľvény figyelembevételével.

Az alapitő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
11.) A ktiltségvetési szeľv foglalkoztatottiai vonatkozó foglalkoztatási iogvĺszony
meeieIiilése:
A foglalkoztatottak foglalkoztatása kozaIka|mazottí jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi XXXIil. törvény,
valamint az1992. évi )oilI. törvény a Munka Tĺirvénykönyvéről azirányaďő.

Az a|ar'ito ol(lrat ö.la. pontJaDol az''-laDDr szamoK es meg
Főtevékenvsés
TEAOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás

841901
onkoľmanyzatok, valamint többcélú kistérségi tarsulások
elszĺímolásai

Szakfeladat száma Szakfeladat mesnevezése

852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeriĺ általános iskolai nevelése,
oktatása ( 1 -4. évfolyam)

852023
Nemzetiségi tanulók nappali ľendszeľű áIta|áĺos iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

855913 Nemzetis é si tanulók napkĺĺzi otthoni nevelése
8ss916 Nemzetis é si tanulók tanulószobai nevelése

8.)a.) pontja kiegészü|

9I0I21
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Äz a|apítő okiľat 12.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
I2.) A kijltségvetési szerv képviselete:
A költségvetłési szerv vezetóje, valamint az á|tala megbízott iĺtézményi dolgozó.

Zá.ľadék

A Vajda Péteľ Ének-zenei Általá''os és Spoľtiskola módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII.
keľiilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilęte ....l2012.(I|I.22.) szźlmtl
hatźnozatáva|2012. ápľilis 1. hatállyal hagýa jóvá.

Budapest, 20|2. mźtrcius 22.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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12. sz. melléklet
ALAPÍTó oKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. évi LXxx. törvény (ovábbiakban: kÔzohatási tĺ)rvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmében Budapest Főviĺľos VIII. kerĹilet lőzsefvátosi onkormźnyzat Képviselő-
testiilete a rendelkezésľe á11ó dokumentumok a|apján az 1913. évben Budapest
Székesfőváľos által létesített (alapított) X. ker. Kiizségĺ Népiskola (alapításkori név) Vajda
Péter lĺnek.zenei Általános és Sportĺskola (elenlegi név) intézmény szźlmźra 253/2011.
(W. 02.) számű hatźrozatttva!, kiadott a|apítő okiratát a szaffiladatrendről és az
államhóztartósi szakágazati rendről szóló 56/201]. (XII,31.) NGM rendelet éľtelmében
felülvizsgálta, és az áI|amhánaftásról szőIő 20]]. évi CXCV. torvény, ąz dllamháztartásról
szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (nI' 31.) Korm. rendelet és a kÓzohatási
törvény 37. $ (5) bekezdésének megfeleIoęn az alábbi, egységes szerkezetbę foglalt a|apítő
okiľatát ađja ki.

1.) Ktiltséevetési szeľv:

Neve: Vajda Péteľ Ének -zeĺei Általános és Sportiskola
Székheĺye: 1089 Budapest, Vajda Pétęr utca 25-3I.

Rövidített neve: Vajda Péter Altalanos Iskola

oM azonosítója: 034931

2.) Költséevetési szeľv alapítóia, alapítás éve:

Budapest Székesťővĺíľos, 1 9 1 3.

3.) Kiiltségvetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváľos VIII. keľül et J őzsefv árosi onkoľm źnyzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Kiiltséwetési szeľv irányítĺí és fenntaľtĺí szene:

Budapest Főváros VIII. keľiitet Józsefuarosi onkormĺĺnyzatKépvisęlő-testiilete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.) Kiiltséwetési szeru típusa a łoealĺlalĺźsj ttiľvénv alapián: általános iskola

8 évfolyam
560 fő

évfolvamaĺnak száma:
felvehető maxĺmális tanulĺólétszám:
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6. ) Ktilts éevetési szerv ź//ely'łessy'ee. műkti dési kiiľe :

Köľzete: Budapest Fővaros V'III. keľĹilet Józsefuĺĺĺosi onkorményzat Képviselő-testiilete
által meghatźltozott utcanév jegyzék szennt.
Az egyéb felvételi kéręlmek elbírálása során előnyben részesíti az emę|t szintű képzésekľe
jeleĺtkezo,aképességvízsgá|atonmegfelelttanulókat.

7.) Típus szeľinti besorolás:

Általanos iskola. A ktjzoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatáľozott kiizfeladata :

A közoktatósi tÓrvény a|apjźn kozfeladata a kozoktatás, mely magźĺban foglalja az áItalźnos
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenvsége:

Az iskola akijzoktatási törvény 26.$ (1)' (4) bekezdése alapjan 8 évfolyammal rendelkező
intézmény, ahol _ az e torvény 6.$ (2) bekezdésében meghatźrozottak szerinti _ alapfokú
nevelés-oktatás folyik. Az intézmény a Képviselő-testtilet á|ta| elfogadott pedagógiai program
a|apjźn végzi tevékenységét (halmozottan hátľányos he|yzetu tanulók integrált oktatása,
képességkibontakoztató és integrációs felkészités). Az ének-zene és a testnevelés emelt szintú
oktatása mellett, spoľtiskolai képzést, magyar nyelven folyó cigrĺny kisebbségi oktatást
folytat, valamint szakértői és rehabilitóciós bizottsóg szakvéleménye alapján e||źttja a
kÓzohatási törvény 12l. s 29.a) pontja szerint: a beszédfogłatékos, a megismerőfunkciók
vag a viselkedés fejlődésének tąrtós és súlyos rendellenességével küzdő, tovóbbá a
knzoktatási törvény 121. s 29,b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagl a viselkedés
fejlődésének súIyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényrĺ tanulók oktatását is.

A||amháztaľtási
szakńgazat száma

Allamháztaľtási szakágazat me gn evezés e

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, pľogramjainak komplex
támosatása

8s20r1 Altalanos iskolai tanulók nappali ľendszeľíĺ nevelése, oktatása (1-4.
évfolvam)

852012
Sajátos nevelési igénytÍ általános iskolai tanulók nappali rendszenĺ
nevelése, oktatása (1 -4' évfolvam)

8520 I 3
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľii általános iskolai nevelése'
oktatása (1 -4. évfolvam)

852021
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
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852022
Sajátos nevelési igénytĺ általrános iskolai tanulók nappali ľendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľű általanos iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85s91 I Altalános iskolai napközi otthoni nevelés
8559Lf Saiátos nevelési isénYű tanulók napközi otthoni nevelése
85591 3 Nemzetiségl tanulók napközi otthoni nevelése
85s914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

85591 s
Sajátos nevelési igénytĺ tanulók általános iskolai tanulószobai
neve1ése

85s916 Nemzetis é si tanulók tanulószobai nevelese
562913 Iskolai intézménvi étkeztetés
s629rl Munkahelvi étkeztetés
931204 Iskolai, diaksport-tevékenység és tĺĺmogatása
91012 I Ko nw t ár i áll o mány gł ar ap í t á s a, ny ilv ánt ar t á s a

b.) Vállalkozási tevékenységet folytathato vállalkozási tevékenység céljára a
mindenkoľi éves kiiltségvetésének kĺadásából nem fordíthat tisszeget.
A vállalkozási tevékenység arźnyáĺak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat szńma Szakfeladat megnevezése
855937 Máshova nem soľolt esyéb felnőttoktatás

c.) G azddlko dási b es o rolús a:

- Az iskola ĺinállóan műkĺidő kĺiltségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes intézményi múködési és beszerzési koltségvetési e|ofuźnyzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetője a teljes költségvetési eLőfuányzat felett rendelkezik.
- Az iskola péĺlnigyi-gazdasági tevékenységét külĺin megállapodás a|apjáĺ az oná||őan

mfüĺidő és gazdélkodó Németh Lźĺsz|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u.

|4.) |źftja eI.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagyon. vagvon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvrĺntaľtásban 38603/1 \.ľľsz. a|attfelvett 1 ha 0683 m2
alapteriilehi, valamint 38603t2llrsz. a|attfelvętt |491m2 alapterületű, teľmészetben 1089 Bp.
Vajda Péter u. 25-3|. a|att ta|źihatő, a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuarosi
onkoľmanyzattu|ajdonátképező - áIta|źnos iskola megnevezésiĺ. felépítményes ingatlan és

udvaľ haszntiata (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szeľint), valamint vagyoni éľtéktí
jogok, targyí eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, jáľművek) hasznáIata
áL|őeszkozlelttnszeriĺt.
A vagyon fęletti ľendelkezésľe a Képviselő-testtilet á|ta| alkotott rendeletekben meghataľozott
szab źt|y ok az ír tny ađők.
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|0.) A kijltségvetésí szerv vezetőiének megbízdsí rendiez

A la;kségvetési szerv vezetojét Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat
Képviselő-testiiletę pá|yázat ítján bízza meg akoza|ka|mazottak jogál|ásátő| sző|ő 1992, éví
)ooilI. törvény, a közoktatásl törvény, a kozalka|mazottak jogá||ásáről szóló I99f. évi
X)oilI. törvény végrehajtásarőI sző|ő |38ll992. (X.8.) számű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 201]. évi CI'WIX' tĺĺrvény Íigyelembevételével.

11.) A kijltséevetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó fog|a|koztatńsi iowiszonv
meeielijlése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása köza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tcirténik, rájuk a közaIka|mazottak jogállásaról szőIő 1992. évi )C(XIII. töľvény,
valamint az 1992. évi XXII. tĺlrvény a Munka Törvénykönyvéről az irányadő.

|2.) A kiiltségvetési szerv képviseletez

A koltségvetési szerv vezetője, valamint az áItalamegbízottintézméĺyi dolgozó.

Záradék

A Vajda Péter Ének-zęnei Általános és Spoľtiskola alapító okiratát Budapest Fővaĺos VIII.
keriilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete ....ĺ2012.(III.22.) számtl
hatáľozatáva|2012. áprĺlis 1. hatállyal hagyta jóvá.

Budapest, 2012. március 22.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Függelék

He!yiségek Helviséqek száma
lanterem 13

szaktantęľęm 18

logopédiai foglalkoztató, egyéni 6

fejlesztő szoba

tornateľem 2

toľnaszoba 1

spoľfudvaľ 1

igazgatőiiroďa 1

revelőtestiileti szoba 1

irelyettesi iroda 1

gazdasági vezetői iroda 1

ĺigyviteli helyiség 2

könyvtáľ 1

k<inyvtĺáľszoba 1

crvosi szoba 1

sportszeľtar 2

aula (előtér, kĺizĺisségi téľ) 10

porta 2

bédlő 2

füzőkonvha
melegítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

étkezó

o|töző 5

hideg-meleg vizes zlsharry oző 3

személvzeti WC 4

tanulói WC 10

mos1éktaľoló
é1éskamĺa

raktźn 4

szęrttr I
lgyéb: napközis udvar 1

lgyéb: előkert I

=gyéb:zeneszoba
3
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13. sz. mellék|et

Józsefuárosĺ Zeneiskola
atapító okiratát módosítĺó okiľat

A szakfeladatrendről és az źi|anhźntartási szakágazati ręndről sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
ľendeletben foglaltak, valamint a közoktatásról szóló |993. évi L)oilX. tĺirvény 37. $ (5)
bekezdése a|apjáĺ a 2011. szeptember 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt
a|apitő okirat azalźlbbiak szerint módosul.

Lz a'|apítő okiľat bevezető ľésze az a|á'Jobizk szerĺnt módosul:
A közoktatásról szóló 1993. éví LXXX. tĺirvény 3.$ (2) bekezdése értelmében Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormźnyzat Képviselő-tęstĹilete a ľendelkezésľe áIllő
dokumęntumok alapján - Budapest Főváľos Tanács VB. hatáľozata szennt a x'őváľosĺ
ZeneÍskola Szervezet źńszewezésével a Budapest VIII. ker. Tanács VB. hatáskörébe 1968.
évben átkeľtilt Főváľosi VIII. keľůiletů Allami Zeneiskola (később VIII. keľůileti Vándor
Sándoľ Áilami Zeneĺskola) (alapításkori név) - Jólzsefválľosi Zeneĺskola (elenlegi név)
költségvetési szerv szźlmźra 337/2011. (WI.2l.) szźlmuhatźrozatźxal kiadott a|apítő okiratát a
szalcfeladatrendről és az államhdztartósi szakngazati rendről szóló 56/20]]. (XII.3].) NGM
rendelet ételmében felülvizsgálta, és az áIlanhźztaľtásról szőIő 20] ]. évi CXCV. töľvény, az
államhóztartósról szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]]. (nI. 3I.) Korm. rendelet és
a közohatdsi torvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|ően az alábbi, egységes szeľkezetbe
foglalt a|apitő okiľatát adjaki.

Äz alapitő okirat 1.) pontja az a|ábbiak szeľint mĺódosul:
1.) Ktiltséwetési szeľv:

Neve : Józsefuarosi Zenęiskola
Székhelye: 1082 Budapest' Nap utca 33.

telephelvei:

} Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Bp. Horváth M. tér 8'
} Deák oiĺk Általĺnos Iskola, 1081 Bp. II. János Pźipápatér 4.
} Losonci Téri Általános Iskola, 1083Bp. Losonci téľ 1.

} Práter Általános Iskola, 1083 Bp. Práter u' 15.
} Molnár Ferenc Magyar.Angol Két Tanítási Nyelvrĺ Általános Iskola, 1085 Bp. Somogyi B. u' 9.l5.
} Vajda Péter Ének- zenei A|ta|ános és Spoftiskola, 1089 Bp. Vajda P. u. 25-3 l .

} Németh Lász|ő Általános Iskola, 1084 Budapest, Német u. 14.

oM azonosítója: 039690

Az a|apítő okĺrat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
5 .) Kö|ts éw etési szenl típusa a kö zo ktatús i törv énv a|apiánz

Az a|apítő okirat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szerĺnt módosul:
6. ) Ktilts éwetési szeľv j//ely'lĺessy'ge. míĺktid ési ktiľe :

Lz a|apitő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
A kĺjzohatási torvény a|apján közfe|adata a kozoktatás, mely magában foglalja az a|apfoku
művészetoktatást.



Äz a|aoitő okĺľat 8. ntiából az a|á'ňbi számok és ttiľlésľe keľii|nek:

F'őtevékenység

8s2 Alapfokú olĺ:tatás

TEÁOR száma Mesnevezése

8520 Alaofolai oktatás

84r901
onkormányzatok, valamint többcélú kistérségi tarsulások
e1számolásai

Az alzpítő okiľat 8.)a.) pontja kiegészü| az alátbbi szakfeladat számmal és szakfeladat
evezésseI:

Az a|apitő okiľat 8.)c.) pontjának megnevezése az a|ábbiak szerint módosul:
c.) G azddlko ďlts i b es o ro lós a :

Az alapító okiľat 10.) pontja az a|álbbiak szerint módosul:
|0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének meebíaÍsi rendie:
A koltségvetési szerv vezetójét Budapest Fővríros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmáĺyzat
Képviselő-testülete páIyázattftjźn bízza meg akoza|ka|mazottak jogállásáľól szőIő 1992. évi
XXXIII. törvény, a kozoktatósl tĺirvény, a koza|kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XxXIil. törvény végrehajtásarő| sző|ő 138l|992. (x.8.) szám.ĺu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségekjogairól szóló 20l l. évi CLWIX. törvény figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|álbbiak szerint módosul:
1 l.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiai vonatkozó foglalkoztatdsi iogviszonv
megielölése:

A foglalkoztatottąk fogla\końatása köza|kaImazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a köza|kalmazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről azirźnyađő.

Azilapítő okiľat 12.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
|2.) A költségvetési szerv képviselete:
A koltségľetési szeľv vezetője, valamint az źůta|a megbizott intézményi do|goző.

Záradék

A Józsefuźrosi Zeneiskola móđosító okiratát Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkoľmrínyzat Képviselő-testülete ....|2012.(III.22.) szćtmí hatźlrozatáva| 20|2. ápri|is 1.

hatállyal hagytajóvá.

Budapest, f0I2. március 22.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs MláLté
polgáľmesteľ
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t4. sz. mellék|et
ALAPÍTo oKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. évi DoilX. törvény 3.$ (2) bekezdése értelmében Budapest
Főváros VIII. kęľiilet Józsęfuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a ľendelkezésre éůIő

dokumenfumok alapján - Budapest Főváros Tanács VB. hatĺáľozata szennt a Főváľosi
Zeneiskola Szeľvezet átszewezésével a Budapest VIII. keľ. Tanács VB. hatáskörébe 1968.
évben átkerült x'ővárosi VIII. keriiletĺ Áilami Zeneiskola (később VIII. keriĺletĺ Vándor
Sándoľ Áilami Zeneiskola) (alapításkoľi név) - Józsefváľosi Zeneiskola (elenlegi név)
k<lltségvetési szerv számára337/20Il. (WI.21.) számihatźlrozatával kiadott alapítő ol<lratát a
szalcfeladatrendről és az államhóztartósi szakńgazati rendről szóló 56/20]]. (XII.3]') NGM
rendelet értelmében feltilvizsgálta, és az á||amhaztartásról szóló 20] 1. évi CXCV. törvény, az
államháztaľtásról szóló torvény végrehajtásóról szóló 368/20]]. (XII. 3I.) Korm. rendelet és
a kĺjzohątási torvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|ően az alźtbbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Költséevetési szeľv:

Neve : Józsefuarosi Zeneiskola
Székhelye: 1082 Budapest, Nap utca 33.

telephelyei:

} Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Bp. Hoľváth M' tér 8.

} Deák Diák Altalános Iskola, 1081 Bp. II. János Pá|pápatér 4.
} Losonci Téri Általános Iskola, 1083Bp. Losonci tér 1.

} Práter Általános Iskola, 1083 Bp. Práter u. 15.
} Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Általános Iskola, 1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15'
} Vajda Péter Ének- zenei A|ta|ános és Sportiskola, 1089 Bp. Vajda P. u. 25-3 1 .

} Németh Lász|ő Általános Iskola, 1084 Budapest, Német u. 14.

oM azonosítója: 039690

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Buđapest, VIII. ker. Tanács VB., 1968.

3.) KiĺItséevetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. keľütet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

4.) Ktiltségvetési szeľv iránvító szerue:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormanyzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

5.) Kiiltségvetési szeľv típusa alapfokú művé szetoktatási intézmény,
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a közoktatdsi törvénv a|apiánz zenemiivészeti tlg

évfolyamainak száma: 12 évfolyam
felvehető maxĺmálĺs tanulólétszám: 700 fő

6. ) Kiilts éevetési szerv ź//eláłesséee. míĺkiidési kti re :

Budapest Józsefuaľos

7.) Típus szeľintĺ besoľolás:

Alapfokú múvészetoktatási intézmény. A közoktatási törvényben foglaltak a|apján önálló jogi
személyiséggel rendelkezik.

8.) Jogszabálvban meghatáľozott közfeladata:

A kozoktatási törvény a|apjan kozfe|adata a közoktatás, mely magában foglalja az alapfokú
művészetoktatást.

a.) alaptevékenysége:

A201012011. tanévig indított képzések esetén kĺmenő ľendszeľben a2026l2027 tanévigz
Az intézmény alapfokú művészetoktatás keretében zenęművészeti źĺgban végzi tevékenységét
a kĺjvetkező tanszakokon:
zongota, hegedű, furulya, fuvola, oboa, gitár, basszus gitźr, nagybőgő, magánének, IJtő,
cimbalom, szolfezs, zeneirodalom,zeneka1 előképző, zenehallgatás, gordonka, klarinét.

A 201'1' 12012. tanév től indított képzések esetén felmenő ľendszeľben :
Az iĺtézmény alapfokú művészetoktatás keretében zenemúvészeti ágban végzi tevékenységét
a következő tanszakonon:
Klasszikus zene:
Fafuvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klaľinét)
Akkordikus tanszak (cimbalom, gitaľ, ütő)
Billentýs tanszak (zongoľa)
Vonós tanszak (hegedű, goľdonka, nagybőgő)
Vokális tanszak (magĺínének)
Zeneismeľet tanszak (szolfézs, szolfézs kötelező, zenetörténet.zeneirodalom, zeneelmélet,
zeneismeret)
Kaľnar azeĺe (zenekar, kórus, kamar azene)

Allamháztaľtási
szakásazatszáma

A||amhántaľtási szakágazat me gnevezése

852020 Alaofokú művészetoktatás
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Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85203 I Alapfokú művészetoktatás zenemúvés zetí ágban

9r012 I Kö nw t ár i ál l o m ány sy ar ąp ít á s ą, ny ilv ónt ar t ás a

Szakfeladatok száma, megnevezése:

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azdólko dds i b es o ro lás a :

- Az iskola önállóan mfüĺjdő kĺiltségvetési szęľv.
- Költségvetése a teljes intézményi mfüödési és beszerzési kĺiltségvetési előirányzatot

tartalmazza.
_ Azintézméĺy vezetoje a teljes költségvetési e|őirányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzngyi-gazđasági tevékenységét ktilĺln megállapodás a|apján az önáIlőan

műkĺjdő és gazdá|kodó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u.
14.) latja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkoľmányzati vagvon. vagvon feletti ľendelkezésĺ iog:

A Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvantaľtásban 35701 hrsz. a|att felvett 1157 m2
alaptenilehĺ, természetben 1082 Bp. Nap u. 33. a|att talá|hatő, a Budapest Fővaľos VIII.
keľület Józsefryrírosi Önkormźnyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan hasznźiata (a
fiiggelékben szereplő helyiséglista szeiĺt), valamint vagyoni éľtékű jogok, táľgyi eszközök
(gépek, beľendezések, felszerelések, jĺĺrművek) haszná|ata á||őeszkoz|eltaľ szerint.
A vagyon felętti rendelkezésre a Képviselő-testület áItaI alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az irény adők.

I0.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének megbízúsi rcndiez

A kokségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővlĺľos VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi onkoľmáĺyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat tÍján bízza meg aköza|ka|mazottak jogál|źsárőI szőIő |992. évi
)ooilll. törvény, a kozoktatásl törvény, valamint a közalkalmazottakjogállásĺĺró| sző|ő 1992.
évi XxxIII. tcirvény végrehajtásaľól sző|ő I38l|992. (X.8.) szánll' Koľm. rendelet
Íigyelembevételével.

1 1.) A k?jltségvetésí szerv foglalkoztatottiaíľa vonatkozó Íoe|a|koztatási iowiszonv
megieliilésez

A foglalkoztatottak fog|a|koztatása koza|ka|mazotĺi jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásĺĺľól szőIő 1992. évi X)C(III. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvényk<jnwéről azfuźnyadő.
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|2.) Ä' költséevetési szerv képvíseletez

Ala;ttségletési szerv vezetője,valamint azá|ta|amegbízottintézményi dolgozó.

Zárzć|ék

A Józsefuźnosi Zenęiskola aLapítő okiľatát Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkoľmanyzat Képviselő-testĺilete ....12012.(III.22.) számt hatźrozatáva| 2012. ápľilis 1..

hatállyal hagytajóvá.

Budapest, 20|2. március 22.

Rĺmán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Fĺĺggelék

Helviségek Helvĺséeek száma
Tanteľem t6
szaktanteľem
loeopédiai foslalkoztató. esvéni
feilesztő szoba
tornateręm
tomaszoba
udvaľ I

isazsatőíiroda 1

nevelőtestületi szoba 1

helvettesi iroda I

sazdasásivezetói fuođa 1

üswiteli helyisés 1

kĺjnwtáľ 1

könwtaľszoba I

orvosi szoba
sportszeľtar
aula (előtér, közösségi tér) 2
poľta
ebédlő
Főzőkonvha
melesítőkonvha
tálaló-moso satő. ezeĺ belül felnőtt
étkezó
ö|tozo
hidee-mele g vizes zlłhany oző 1

személyzeti WC I

tanulói WC 4
mosléktároló
E1éskamĺa
RaktaÍ 4
Szertát
esvéb: dísz-hansversenv terem 1

esyéb: kĺizlekedő folyosó 2
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15. számű melléklet

JiZSEFvÁnosr cSALÁDSEGÍTo És cynnľĺEKJoLETI KoZPoNT
ALAPÍTo oKIRATÁT MoDosÍľó oxrnĺľ

Az a|apítől okiľat 4. pontja . Alaptevékenységek sziivegrész az a|álbbi sziivegrésszel
egészĺil kĺ:

szakagazat száma: szakágazat megnevezése:

88gg00 M.n's. egłéb szociális ellátás bentlakás nélkĺil

Az a|apitő okirat 5. pontja - Illetékességi teľĺilete és míĺkiidési kiiľe sziivegľészben az

alábbi szöveg helyébe:

Budapest Főváros VIII' keri)let Józsefvárosi onkormányzat kozigazgatási területén műlcôdő

kozintézmény.

az a|áhbi sztiveg lép:

Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefvárosi onkormányzat kôzigazgatási területén műkodő

koltségvetési szerv.

Záradék

A Józsefuarosi Családsegítő és. Gyermekjóléti Kĺizpont módosító okiratát Budapest Főváros

VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiilete ...,D0|2{III.22.) számú

hatźrozatáv a| 20 |2. áprili s 1 . hatállyal hagýa jőv á.

Budapest, 2012. mźlrcíus 22.

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

61



16. számumelléklet

ĺozsnľvÁRosl CsALÁDsncÍľo ns cyBnľĺEKJoLETI KoZPONT
ALAPÍTO OKIRATA

A Budapest Fővaľos VIII. Keľület Józsefuĺírosi onkotményzat Képviselő-testiilete a helyi
önkoľmrĺnyzatok.łő| szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja, az
ź:Jlamháńartásto| sző|ő 20II. évi CXCV. törvény, az á||anűtńartźsrő| szóló t<irvény
végrehajtásarő| szolő 368120II. (XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfe|adatrendről és az
á||anlhźztartásí szakźryazati renđtől szóló 5612011. (XII.31') NGM rendelet, a szociális
ígazgatźstől és szociális ellátásokról szóló 1993. évl' III. töľvény, a szemé|yes gondoskodást
nffitó szociális intézmények szakmai feladatairól és mfüödésfü feltételeiről szóló tl2000.
(I.7.) SzCsM rendelet' a gyefinekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
X)o(. tĺirvény, a személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
íĺtézmények, valamint személyek szakmai felrađatairől és műkĺjdésük feltételeiről szóló
|5l|998. (IV. 30.) NM ľendeleta|apjánalőzsęfvźtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
a|apitásárő| az alábbi alapítő okiratot adja ki.

1. A ktiltségvetési szeľv:

Neve: Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Székhelye : 1 08 1 Budapest, Népszí ĺlhźn utca 22.

Telephelyei:

1089 Budapest, Kőris u. 35.

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. em.

1086 Budapest, Magdolna u. 43.

1089 Budapest, Saľkány u.14. fszt.l.
1083 Budapest,Illés u. 18. fszt. 8.

1086 Budapest, Kaľácsony S. 22.I. em.22.

1089 Budapest, Kőris u.4laU9.

,,Oszitőzsď'Gondozó Szolgálat'' 1089Budapest,orczy ut4|.
Énehi Fogyatékosok Napközi otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

,,Ciklámen'' Idősek Klubja 1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 17.

,,Víg otthon', Idősek Klubja 1084 Budapest, Víg u. 18.

,'oszikék'' Idősek Klubja 1082 Budapest, Baľoss u. 109.

,,Mátyás'' Klub 1084 Budapest, Mátyás tér 12.

,,Ezüstfenyő,, Gonđozőház 1087 Budapest, Kerepesitttzgla.
,,Reménysugaľ'' Idősek Klubja 1084 Budapest, Mátyás tér 4.

,,Napľaforgó'' Idősek Klubja 1089 Budapest, Delej u.34.
Józsefuarosi EgyesítettBtjlcsődék 1083 Budapest, Szigetvánutca|.



1082 Budapest, NagYtemPlom u. 1-3.

1087 Budapest, Szźľaďos út 1. (Kerepesi út 33.)

1085 Budapest, Horánszky u.2I.
1082 Buđapest, Baĺoss u. 103/a.

1082 BudaPest, Baross u.ll7.
1 087 Budapest, Kerepe sí tlt 29 l a. (konyha)

Létr e|ĺ'ozálsáľól ľen d elkező blatár ozatz

A Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testülete 99l20ll.
III. 03.) számll határozata.

Azalapitás éve:2011.

3. Jogszabályban meghatźrozottkiizfeladata:

A helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. ttirvény 8. s (4) bekezdése, a szociális

igazgatásről és a szociális ellátásokľól szóló 1993. éviIII. tĺirvény 86. $ (1) bekezdés e) pontja

ň"an kĺjtelező ĺinkormányzati felađatot, személyes gondoskodást nyujtó szociális

alipszolgáItatásokat, a gyeľmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló |997. évi
>o<xl. torvény 94. $ (3) bekezdés d) pontja alapjźn kötelező onkormanyzati feladatot,

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat lát el valamint ĺinként váILaIt

feladatként krízislakásokat mfüödtet.

Az á|Ianlhőńartá5g:őI sző|ő 2O|1. évi CXCV. törvény, az źilamháztaľtásról szóló törvény

végrehajtásárő| szőIő 36812011. (XII. 31') Korm. ľęnáelet a|apjźn az ,,Ószirőzsď, Gondoző

szólgelát (székhelye: 1089 Budapest, oľczy út 4l.) és a Józsefvĺáľosi Egyesített Bölcsődék
(székhelye: 1083 Budapest, Szigetvaľi u. 1.) költségvetési szervek vonatkozásábanaz irányító

szerváItalmeghatározottkörbenapénzugyí,gazdaságifeladatokellátása.

Alaptevékenysége:

szakágazat szźtmal.

889900

5629r7

841901

873012

87901 8

879039

88101 1

88 1013

szakágazat me gnevezé se :

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

szakfeladat: munkahelyi étkeztetés

szakfeladat: cjnkormźnyzatok és taľsulások
elszĺĺmolásai

szakfeladat: időskoruak átmeneti ellátása

szakfeladat: gyermekek átmeneti otthonában

elhelyezettek ellátása

szakfeladat: e gyéb szociális ellátás bentlakással

szakfeladat: idősek nappali ellátása

szakfeladat: fogyatékossággal élők nappali
eIlź./rása
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889101

889201

889f02

889203

889204

88920s

889912

889921

889922

889923

889924

szakfęladat: bölcsődei ellátás

szakfeladat: gyeľmekj óléti szolgáltatás

szakfeladat: kőrhź.zí szociáli s munka

szakfe|ađat: utcai lakótelepi szo ciáli s munka

szakfeladat: kapcsolattartási ügyelet

szakfeladat: iskolai szociális munka

szakf eladat:szenvedélybetegeknappalie||źtása

szakfeladat: szociális étkeztetés

szakfe|adat: házi se gítsé gnyuj tás

szakfeladat: j elzőrends zeres hźzi segítségnyújtás

szakfeladat: családsesítés

5. Illetékességi terůĺlete és műkiidési ktire:

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi onkormányzat kizigazgatási teruletén mfüödő
költségvetési szerv.

6. Iľányító szeľve:

Neve: Budapest Fővaros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testĹilete

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u,63-67.

7. Gazdálkodásibesoľolása:

önállóan működő és gazđálkodó kciltségvetési szerv

onálló |étszám és bérgazdálkodó' teljes intézményi mfüödési és szakmai tevékenységét
költségvetési keretén belül látja el, a költségvetési szerv vezetője gyakoľolja a költségvetése
felett a kötelezettsé gvállalási és utalvĺĺnyozási j o gkört.

Y á|Ia|kozási tevékenysége : nincs

8. A feladat e|látását szolgá|ó łinkormányzati varyon' vagyon feletti ľendelkezésĺ
jog:

Székhely: A Budapest, 34769 hrsz. a|att felvett ingatlanból a Jőzsefváĺosi onkormźnyzat
tulajdonát képező 21, albetét szźlmű helyiségcsopoľt (223 m2), a 4. albetét számű'
helyiségcsopoľt (I82 m2), valamint a 34679lN4 hľsz. aIatti ingatlan 4. albetét
helyiségrészénekhaszná|atijoga (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szeiĺt), va|amint az
á||őeszkozkéntnyilvánartotvagyontáľgyakuintézménýilletikmeg.
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Telephelyek:
a) A Budapest 35964 számú tulajdoni lapon 35964115 hrsz. aIatĺfelvett 866 m2 alapterĹilehĺ, a

Budapest Főváľos VIII. Keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat fulajdonát képezo felépítményes
ingatlanból I45 m2 elktĺlönített ingatlanĺész hasznźiati joga a (a fiĺggelékben szereplő
helyiséglista szerint) az iĺtézméný illeti meg.

b) A Budapest 36535/0lN7 |lrsz. alatt felvett }Ilnfił alapterületrĺ, a Budapest Fővaros VIII.
Kerü|et Józsefuaľosi onkoľmźnyzattulajdonát képező ingatlan hasznáIatijoga (a fiiggelékben
szereplő helyiséglista szerint) azintézméný illeti meg.

c) A Budapest,35444 hĺsz. alatt felvett ingatlanból aJőzsefvárosi onkoľmányzat tutajdonát
képezo 3. albetét számű'helyiségcsopoľt (35 m2), és a XIV. albetét szźtmű helyiségcsoport (8,

14 m2) hasznáIati joga, (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint az
állóeszközként nyilvántartott vagyontárgyak az intézméný illetik meg.

d) A Budapęst35989lN3llĺsz. tulajdoni lapon felvett 34 m2 alapteľĹiletű, a Budapest Főváros
VIII. KerĹilet Józsefurĺľosi onkormányzat tulajdonát képező ĺjröklakás használati joga (a
fiigge1ékben
szereplő helyiséglista szerint) azintézméný illeti meg.

e) A Buđapest36097lN8 hrsz. tulajdoni lapon felvett 23 m2 alapterületű, a Budapest Főváros
VIII. Keriilet Józsefuáľosi onkormźnyzat tulajdonát képezó önkoľmanyzati|akáshasznáIati
joga (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint) azíntézméný illeti meg.

f) A Budapęst 3545OlN0 hĺsz. fulajdoni lapon felvett 30,7| m2 alapteľtiletű, a Budapest

Fővĺáľos VIII. Keľület Józsefuárosi onkormźnyzat tulajđonát képező önkoľmanyzati |akás

haszĺá|atĺ joga (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint) azintézméný illeti meg.

g) A Budapest 35874 hĺsz. tulajdoni lapon felvett 554 m2 Ířjldrészletti, a Budapest Fővaros
VIII. KeľĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat tulajdonát képezó felépítményes ingatlanból 30,3

m2 elkĹilönített ingatlanrészt képezo cinkormanyzati lakás hasznźiati joga (a fiiggelékben
s zerepIő helyiséglista szeľint) az intézményt illeti meg.

i Az íntézmény a vagyont nem jogosult elidegeníteni és megterhelni. A vagyon feletti
| ĺendelkezésre a Képviselő-testület á|ta| alkotott ľendęletekben meghatttrozott szabá|yok az

irĺányadók.

9. A ktiltségvetési szerv vezetőjének megbízásĺ ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjét magasabb vezętő beosztású koza|kalmazott az írźnyítő szerv

bizza meg, menti fel vagy vezetői megbízását vonja vissza a közalkalmazoltakjogállásĺáľól
szőIő |992. évi XXXIII. tĺirvény, valamint a közalkalmazottak jogáIlástnől szóló |992. évi
)o(xIII. ttirvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazatbarlttjľténő

végrehajtásárő1 sző|ő f5712000. (XII.26.) Koľm. ľendelet szeľint.

10. A kiittségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozĺó foglalkoztatási jogviszony:

kozalkalmazott



11. A kiittségvetési szeľv képviselete:

A kdltségvetési szerv vezetoje' valamint az áIta|a megbízott đo|goző.

12. A kiiltségvetésĺ szerv ktizvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:

o Józsefuaľosi Családsegítő Szolgálat - 1081 Budapest, NépszínhŁ utcaŻZ.
o Józsefuarosi Gyeľmekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmenęti otthona - 1089 Budapest,

Kőľis u. 35.
o Józsefuarosi Szociális Intézmények Gazďasági Hivatala - 1089 Budapest, Kőris u. 35.

Záradék

A Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ alapítő okiľatát Budapest Fővaľos
VI[. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete ....D0I2{III.22) számil
hatáĺozatáva|20|2.ápľilisI.hatźi|ya|hagýa jővá.

Budapest, 2012. március 22.

Rimán Edina

jegyző

Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ
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Függelék

Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ

Székhelv: Népszinház u. ff .

Helyiségek száma
(db)

Interiri szoba
Dolsozó / munkaszoba 8

varo I

konyha f
étkezó 1

folvosó f
[épcsőforduló I

társalsó I

WC 4

öltöző I

Népkonyha
Teleohelv: Masdolna u. 43.

Helyiségek száma
(db)

Etkező I

wc aL

TáIa|ó I

oltoző I

Józsefuárosi Gyermekjóléti KöZpont
önálló szakmai egység

Telephely: Kőris utca 35.

Helyiségek szźtma
(db)

iroda 6

társvaló 2

konyha I

mellékhelvsés nJ

takarítő szertár I

Gyermekek Atmeneti Otthona
önálló szakmai egység

Teleohelv: Szentkiľálvi utca 15

Helyiségek száma
(db)

iroda
nappali
betesszoba
ebédlő I

szemé|vzeti öltöző
mellékhelysés a

J

konvha
mosókonvha 2

zuhanyző 1

hálószoba 4

tanulószoba 4

furdőszoba I
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Gazdasági Szervezet
önálló szakmai egység

Tęlephelv: Kőris utca 35.

Helyiségek száma
(db)

iroda 4

iroda-oénztár
iroda-szźtmitógépterem
WC
Kézmosó-zuhanvző
konyha
folvosó 1

Pince-(kazánház- és tároló ew léstérben) I
I
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