
Kivonat 2/3. számú melléklet

Németh László Általános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.) 
alapító okiratának módosító okirata

Az  államháztartási  szakfeladatok  rendjéről  szóló  8/2010.  (IX.  10.)  NGM  tájékoztatóban 
foglaltak,  valamint  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 37.  §  (5)  bekezdése 
alapján a 2009. július 1-jétől hatályos egységes szerkezetben foglalt alapító okirat az alábbiak 
szerint módosul.

Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX. törvény 3.§ (2)  bekezdése  értelmében Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok alapján az  1895.  évben  Budapest  Székesfőváros  által  létesített  (alapított) 
Polgári  Fiúiskola (alapításkori  név)  Németh  László  Általános  Iskola  (jelenlegi  név) 
intézmény  számára  277/2009.  (VI.17.) számú  határozatával  kiadott  alapító  okiratát  az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató értelmében 
felülvizsgálta  és  az  államháztartásról  szóló  1992. évi  XXXVIII.  törvény  90.  §-ának,  az 
államháztartás működési  rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes szerkezetbe 
foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.

Az alapító okirat 8.) pont  a.) alaptevékenysége  szövegrész kiegészül az alábbiak szerint: 
Az  iskola  a  közoktatásról  szóló  LXXIX.  törvény  26.§  (1),  (4)  bekezdése  alapján  8 
évfolyammal  rendelkező  intézmény,  ahol  –  az  e  törvény  6.§  (2)  bekezdésében 
meghatározottak szerinti – alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az intézmény a Képviselő-testület 
által elfogadott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét (képességkibontakoztató és 
integrációs felkészítés). Az angol és testnevelés emelt szintű oktatása mellett az intézmény 
magyar  nyelven  folyó  cigány  kisebbségi  oktatást  folytat,  valamint  ellátja  a  megismerő 
funkciók,  vagy a  viselkedés  fejlődésének organikus  okra  visszavezethető,  vagy organikus 
okra  vissza  nem  vezethető  súlyos  és  tartós  rendellenessége  miatt  gondozásba  vett, 
beszédfogyatékos, enyhe fokban hallásfogyatékos,  az akadálymentesítést nem igénylő testi  
fogyatékos és érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó) sajátos nevelési igényű tanulók oktatását 
is. Első-negyedik évfolyamon iskolaotthon és logopédiai osztály működik.

Az alapító okirat 8.a.) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül:
Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig
Az  alapító  okirat  8.)a.)  pontjában  az  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerültek:
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés
75192-2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  elszámolásai
80121-4 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

80122-5

sajátos  nevelési  igényű  (a  megismerő  funkciók,  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza 
nem vezethető  súlyos  és  tartós  rendellenessége  miatt  gondozásba  vett, 
beszédfogyatékos) tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, 
oktatása 

80511-3 napköziotthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben)



92403-6 Diáksport

Az alapító okirat 8.)a.) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül.
Szakfeladatok száma, megnevezése 2010. január 1-től

Az alapító okirat 8.)a.) pontjában az alábbi mondat kerül beírásra:
Szakfeladatok száma, megnevezése

Az alapító okirat 8.)a.)  pontjában a szakfeladat számok és szakfeladat megnevezések 
kiegészül az alábbiak szerint:
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás

Az alapító okirat 8.b) pontjának alábbi elnevezése törlésre kerül:
b) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége

Az  alapító  okirat  8.b)  pontjában  lévő  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerülnek:
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
75195-2 közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

munkahelyi vendéglátás
iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
oktatási célok és egyéb feladatok

Az alapító okirat 8.b) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül:
2010. január 1-től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől eltérő kisegítő  
tevékenységet nem folytathat.

Az alapító okirat 8.) pontjában a c.) pont számozása  b.) pontra változik és módosításra 
kerül az alábbiak szerint:
b.) Vállalkozási  tevékenységet  folytathat,  vállalkozási  tevékenység  céljára  a  mindenkori  
éves  költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget..  

Az alapító okirat 8. pontjának módosítás utáni b.) pontjába beírásra kerül az alábbi:
Szakfeladatok száma, megnevezése
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az alapító okirat 8.) d.) pontjának számozása és megnevezése 8.)c.) pontra változik  az 
alábbiak szerint:

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján
Az  alapító  okirat  8.)  d.)  pontjának  (módosítás  után  8.)c.)  pontjának)  szövege 
kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:
Az iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Külön megállapodás alapján 
az  intézményen  belül  működő  gazdasági  szervezet ellátja  az  alábbi  önállóan  működő 
intézmények pénzügyi-gazdasági tevékenységét.
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Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a Képviselő-testület 77/2011. (II.17.) sz. határozatával elfogadta.
Jelen módosító okirat 2011. március 1-jétől hatályos.

Budapest, 2011. február 17.

............................................... ………………………………
Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző      polgármester
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