
1/1. számú melléklet

JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK

MÓDOSÍTÓ OKIRATA

A Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  90.  §,  az  államháztartás  működési 
rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.  30.)  kormányrendelet  11.  §,  a  szociális  igazgatásról  és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.7.)  SzCsM 
rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint 
személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  15/1998.  (IV.  30.)  NM 
rendelet alapján az alábbi módosító okiratot adja ki. 

Az alapító okirat 1. pontjában az alábbi szövegrész helyébe:

„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Budapest, Köztársaság tér 17.

az alábbi szöveg lép:

„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 17.

Az alapító okirat 1. pontjában a szakfeladatok az alábbival egészülnek ki:

Szakfeladat                                        szakfeladat megnevezése: önkormányzatok, valamint
SZJ száma: 841901                            többcélú kistérségi társulások elszámolásai

 

Záradék

A 99/2011. (III. 03.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
módosító okiratát  a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete  a 297/2011. (VII. 07.) számú határozattal fogadta el.
Jelen módosító okirat 2011. július 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. július ….

Dr. Mészár Erika          Dr. Kocsis Máté
              a jegyzőt helyettesítő aljegyző             polgármester
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1/2. számú melléklet
„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÓ SZOLGÁLAT

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÓ OKIRATA

A Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  a  10.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja,  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi módosító okiratot adja ki. 

Az alapító okirat 1. pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Budapest, Köztársaság tér 17.

az alábbi szöveg lép:
„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 17.

Az alapító okirat  1.  pontjában az Alaptevékenysége cím alatt  a  szakfeladatokban az 
alábbi szövegrész helyébe:
„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Bp., Köztársaság tér 17.

az alábbi szöveg lép:
„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Bp., II. János Pál pápa tér 17.

Az alapító okirat 2. pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
– 34757/A/45 hrsz. 197 m2 alapterületű, természetben a 1081 Budapest, Köztársaság tér 

17. szám alatt  található Budapest Főváros VIII. kerület  Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

az alábbi szöveg lép:
– 34757/A/45 hrsz. 197 m2 alapterületű, természetben a 1081 Budapest, II. János Pál  

pápa  tér  17.  szám  alatt  található  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

Záradék

A 239/2011. (V. 19.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
módosító okiratát  a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 297/2011. (VII. 07.) számú határozattal fogadta el.
Jelen módosító okirat 2011. július 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. július …..

Dr. Mészár Erika          Dr. Kocsis Máté
              a jegyzőt helyettesítő aljegyző             polgármester
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1/3. számú melléklet

Deák Diák Általános Iskola  
alapító okiratának módosító okirata

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  308/2004.  (VII.08.) 
számú határozata  alapján az  1995.  évben  Budapest Főváros V.  kerület Önkormányzata 
által létesített  Deák Diák Általános Iskola (jelenlegi név) intézmény számára  77/2011. (II.  
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 1.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
1081 Budapest
Köztársaság tér 4.

az alábbi szövegrész kerül:
1081 Budapest
II. János Pál pápa tér 4.

Az alapító okirat 9.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 34694 hrsz. alatt felvett 1944 m2 alapterületű, természetben  
1081 Bp.  Köztársaság tér  4.  alatt  található,  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  
tulajdonát képező - általános iskola megnevezésű - felépítményes ingatlan használata (a függelékben szereplő  
helyiséglista  szerint),  valamint  vagyoni  értékű  jogok,  tárgyi  eszközök  (gépek,  berendezések,  felszerelések,  
járművek) használata állóeszközleltár szerint. 

az alábbi szövegrész kerül:
A Budapest VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban 34694 hrsz.  alatt  felvett  1944 m2 alapterületű, 
természetben  1081 Bp.  II.  János Pál  pápa tér 4. alatt  található,  a Budapest  Főváros VIII.  kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező - általános iskola megnevezésű - felépítményes ingatlan 
használata  (a  függelékben  szereplő  helyiséglista  szerint),  valamint  vagyoni  értékű  jogok,  tárgyi 
eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 

Az alapító okirat 10.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
10.) A   költségvetési szerv   vezetőjének kinevezési rendje  

Az alapító okirat 11.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
11.) A   költségvetési szerv   munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya  

Az alapító okirat 12.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
12.) A   költségvetési szerv    képviseletére jogosultak  
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Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a Képviselő-testület 297/2011. (VII.07.) sz. határozatával elfogadta.

Jelen módosító okirat 2011. július 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. július ….

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

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző      polgármester
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1/4. számú melléklet

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó  
alapító okiratának módosító okirata

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  1971.  évben  Budapest VIII.  ker. Tanács VB. által létesített 
(alapított)   Nevelési  Tanácsadó  (alapításkori  név)   Józsefvárosi  Nevelési  Tanácsadó 
(jelenlegi  név)  intézmény számára  277/2009.  (VI.17.) számú határozatával  kiadott  alapító 
okirata  helyében  a  közoktatásról  szóló 1993.  évi  LXXIX.  törvény 37.§ (5)  bekezdésének 
megfelelően az alábbi, egységes szerkezetben foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.

Az alapító okirat 1.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
1081 Budapest
Köztársaság tér 4.

az alábbi szövegrész kerül:
1081 Budapest
II. János Pál pápa tér 4.

Az alapító okirat 9.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 34694 hrsz. alatt felvett 1944 m2 alapterületű, természetben  
1081 Bp. Köztársaság tér 4., a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező  
felépítményes  ingatlanból  271,44  m2  elkülönített  használatú  felépítményes  ingatlanrész  használata  (a  
függelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések,  
felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 

az alábbi szövegrész kerül:
A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban 34694 hrsz.  alatt  felvett  1944 m2 
alapterületű,  természetben  1081 Bp.  II.  János  Pál  pápa tér  4.,  a  Budapest  Főváros  VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanból  271,44  m2 
elkülönített  használatú  felépítményes  ingatlanrész  használata  (a  függelékben  szereplő 
helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 

Az alapító okirat 10.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
10.) A   költségvetési szerv   vezetőjének kinevezési rendje  

Az alapító okirat 11.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
11.) A   költségvetési szerv   munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya  

Az alapító okirat 12.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
12.) A   költségvetési szerv    képviseletére jogosultak  
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Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a Képviselő-testület 297/2011. (VII.07.) sz. határozatával elfogadta.

Jelen módosító okirat 2011. július 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. július …….

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

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző      polgármester
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1/5. számú melléklet

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 
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.  
november  4.  napjától  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 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Elemi Iskola (alapításkori 
név)  Általános Iskola,  valamint az  1912.  évben  Budapest Székesfőváros által létesített  (alapított) 
Elemi  Fiú-Lányiskola,  az  1945.  évben  Budapest  Székesfőváros  által  létesített  (alapított) 
Székesfővárosi Községi Vörösmarty Mihály Dolgozók Gimnáziuma (alapításkori név), illetve az 
1960.  évben  Budapest VIII. ker.  Tanács VB. által  létesített (alapított)  Központi Politechnikai 
Műhely (alapításkori név) (későbbi nevén Központi Tanműhely) átszervezésével létrejött Dugonics 
András Általános Iskola és  Gimnázium  átszervezésével  2004.  évben létrejött  Dugonics András 
Gimnázium  intézmény  összevonásával  létrehozott   Lakatos  Menyhért Általános  Iskola  és 
Gimnázium,  majd  2009-ben átszervezés  miatt  Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi  Általános 
Művelődési Központ  intézmény számára  451/2009. (XI.04.)  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 1.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ
1086 Budapest
Erdélyi utca 6-8.

telephelye:
sportudvar: 1086 Budapest

Erdélyi u. 4. szám

az alábbi szövegrész kerül:
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ
1086 Budapest
Bauer Sándor utca 6-8. 

telephelye: 
sportudvar: 1086 Budapest

Bauer Sándor utca 4. szám

Az alapító okirat 7.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Az ÁMK közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.

az alábbi szövegrész kerül:
Többcélú intézmény, általános művelődési központ.
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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 kerülnek
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)  
tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása

80123-6 általános iskolai felnőttoktatás
80214-4 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
80215-5 sajátos  nevelési  igényű tanulók nappali  rendszerű gimnáziumi  nevelése,  

oktatása
80216-6 gimnáziumi felnőttoktatás (esti)
80511-3 napköziotthoni és tanulószobai ellátás
92403-6 diáksport
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
75195-2 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
92171-6 Egyéb művészeti tevékenység

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.b) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül:
Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig

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

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján

Az alapító okirat 9.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 35095 hrsz.  2027 m2 alapterületű, természetben 1086 Bp.  
Erdélyi u.  6-8. alatt található, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező –  
általános iskola megnevezésű –  felépítményes ingatlan használata (a függelékben szereplő helyiséglista szerint),  
és  a  35087 hrsz.  alatt  felvett  850 m2  alapterületű,  természetben  1086  Bp.  Erdélyi  u.  4.  alatt  található,  a  
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanból  350 m2 elkülönített  
használatú  (sportudvar)  ingatlanrész  használata,  valamint  vagyoni  értékű  jogok,  tárgyi  eszközök  (gépek,  
berendezések, felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 

az alábbi szövegrész kerül:
A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban  35095 hrsz.  2027  m2 alapterületű, 
természetben 1086 Bp. Bauer Sándor u. 6-8. alatt található, a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  –  általános  iskola  megnevezésű  – 
felépítményes ingatlan használata (a függelékben szereplő helyiséglista szerint), és a  35087 
hrsz.  alatt  felvett  850 m2  alapterületű,  természetben  1086  Bp.  Bauer  Sándor  u.  4. alatt 
található,  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező 
ingatlanból  350 m2 elkülönített  használatú  (sportudvar)  ingatlanrész  használata,  valamint 
vagyoni  értékű  jogok,  tárgyi  eszközök  (gépek,  berendezések,  felszerelések,  járművek) 
használata állóeszközleltár szerint. 

Az alapító okirat 10.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
10.) A   költségvetési szerv   vezetőjének kinevezési rendje  

Az alapító okirat 11.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
11.) A   költségvetési szerv   munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya  

Az alapító okirat 12.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
12.) A   költségvetési szerv    képviseletére jogosultak  

Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a Képviselő-testület 297/2011. (VII.07.) sz. határozatával elfogadta.
Jelen módosító okirat 2011. július 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. július …..

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

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző      polgármester
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1/6. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

A  Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról  
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.  
30.)  kormányrendelet  11.  §,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. 
törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
szóló 1997.  évi  XXXI.  törvény,  a személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.  
30.) NM rendelet alapján a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapításáról az alábbi 
alapító okiratot adja ki. 

1. A költségvetési szerv:

Neve: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Székhelye: 1081 Budapest, Népszínház utca 22.

Telephelyei: 
1089 Budapest, Kőris u. 35.
1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. em.
1086 Budapest, Magdolna u. 43.
1089 Budapest, Sárkány u. 14. fszt.1.
1083 Budapest, Illés u. 18. fszt. 8.
1086 Budapest, Karácsony S. 22. I. em. 22.
1089 Budapest, Kőris u. 4/a I/9.

Saját pénzügyi és gazdasági feladatai mellett, további pénzügyi és gazdasági feladatokat az alábbi 
önállóan működő költségvetési szervek székhelyei és azok telephelyeinek vonatkozásában is ellát:

„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat” 1089 Budapest, Orczy út 41.
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.
„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 17.
„Víg Otthon” Idősek Klubja 1084 Budapest, Víg u. 18.
„Őszikék” Idősek Klubja 1082 Budapest, Baross u. 109.
„Mátyás” Klub 1084 Budapest, Mátyás tér 12.
„Ezüstfenyő” Gondozóház 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.
„Reménysugár” Idősek Klubja 1084 Budapest, Mátyás tér 4.
„Napraforgó” Idősek Klubja 1089 Budapest, Delej u. 34.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetvári utca 1.
1082 Budapest, Nagytemplom u. 1-3.
1087 Budapest, Százados út 1. (Kerepesi út 33.)
1085 Budapest, Horánszky u. 21.
1082 Budapest, Baross u. 103/a.
1082 Budapest, Baross u. 117.
1087 Budapest, Kerepesi út 29/a. (konyha)
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2. Létrehozásáról rendelkező határozat:

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2011. (III. 03.)
számú határozata.
Az alapítás éve: 2011.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról  
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés e) pontja alapján kötelező 
önkormányzati feladatot, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés d) pontja 
alapján  kötelező  önkormányzati  feladatot,  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti 
alapellátásokat lát el valamint önként vállalt feladatként krízislakásokat működtet.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló  
292/2009.  (XII.  30.)  kormányrendelet  alapján az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat  (székhelye:  1089 
Budapest, Orczy út 41.) és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári 
u. 1.) költségvetési szervek vonatkozásában az irányító szerv által meghatározott körben a pénzügyi,  
gazdasági feladatok ellátása.

4. Alaptevékenysége:

szakágazat SZJ száma: szakágazat megnevezése: M.n.s. egyéb szociális ellátás
889900 bentlakás nélkül

889924  szakfeladat: családsegítés
889201 szakfeladat: gyermekjóléti szolgáltatás
879018 szakfeladat: gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
889202              szakfeladat: kórházi szociális munka
889203              szakfeladat: utcai lakótelepi szociális munka
889204              szakfeladat: kapcsolattartási ügyelet
889205              szakfeladat: iskolai szociális munka
889921 szakfeladat: szociális étkeztetés 
889922 szakfeladat: házi segítségnyújtás 
889923 szakfeladat: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
881011 szakfeladat: idősek nappali ellátása
881013 szakfeladat: fogyatékkal élők nappali ellátása
889912 szakfeladat: szenvedélybetegek nappali ellátása
873012 szakfeladat: időskorúak átmeneti ellátása
879039  szakfeladat: egyéb szociális ellátás 

bentlakással
889101 szakfeladat: bölcsődei ellátás
562917              szakfeladat: munkahelyi étkeztetés
841901                                                    szakfeladat:önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  
                                                                társulások elszámolásai

5. Működési köre:

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  közigazgatási  területén  működő 
költségvetési szerv.

6. Irányító szerve:
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Neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

7. Gazdálkodási besorolása:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Önálló létszám és bérgazdálkodó, teljes intézményi működési és szakmai tevékenységét költségvetési 
keretén  belül  látja  el,  a  költségvetési  szerv  vezetője  gyakorolja  a  költségvetése  felett  a 
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.

Vállalkozási tevékenysége: nincs

8. A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog:

Székhely: A Budapest, 34769 hrsz. alatt felvett ingatlanból a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát  
képező 21. albetét  számú helyiségcsoport  (223 m2),  a 4.  albetét számú helyiségcsoport  (182 m2),  
valamint a 34679/A/4 hrsz. alatti ingatlan 4. albetét helyiségrészének használati joga (a függelékben  
szereplő helyiséglista szerint), valamint az állóeszközként nyilván tartott vagyontárgyak az intézményt  
illetik meg.
Telephelyek:
a)  A  Budapest  35964  számú  tulajdoni  lapon  35964/15  hrsz.  alatt  felvett  866  m2  alapterületű,  a 
Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  felépítményes  
ingatlanból 145 m2 elkülönített ingatlanrész használati joga a (a függelékben szereplő helyiséglista 
szerint) az intézményt illeti meg. 
b) A Budapest 36535/0/A/7 hrsz. alatt felvett 211nm2 alapterületű, a Budapest Főváros VIII. 
Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan használati joga (a függelékben
szereplő helyiséglista szerint) az intézményt illeti meg. 
c) A Budapest, 35444 hrsz. alatt felvett ingatlanból a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező 3. 
albetét számú helyiségcsoport (35 m2), és a XIV. albetét számú helyiségcsoport (8, 14 m2) használati  
joga,  (a  függelékben  szereplő  helyiséglista  szerint),  valamint  az  állóeszközként  nyilvántartott  
vagyontárgyak az intézményt illetik meg.
d) A Budapest 35989/A/3 hrsz tulajdoni lapon felvett 34 m2 alapterületű, a Budapest Főváros VIII.  
Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező öröklakás használati joga (a függelékben
szereplő helyiséglista szerint) az intézményt illeti meg. 
e) A Budapest 36097/A/8 hrsz tulajdoni lapon felvett 23 m2 alapterületű, a Budapest Főváros VIII.  
Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  önkormányzati  lakás  használati  joga  (a 
függelékben szereplő helyiséglista szerint) az intézményt illeti meg. 
f) A Budapest 35450/A/0 hrsz tulajdoni lapon felvett 30,71 m2 alapterületű, a Budapest Főváros VIII.  
Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  önkormányzati  lakás  használati  joga  (a 
függelékben szereplő helyiséglista szerint) az intézményt illeti meg. 
g)  A Budapest  35874 hrsz  tulajdoni  lapon felvett  554 m2 földrészletű,  a  Budapest  Főváros  VIII.  
Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanból 30,3 m2 elkülönített 
ingatlanrészt  képező  önkormányzati  lakás  használati  joga  (a  függelékben  szereplő  helyiséglista  
szerint) az intézményt illeti meg. 
 
Az intézmény a vagyont nem jogosult elidegeníteni és megterhelni. A vagyon feletti rendelkezésre a 
Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott szabályok az irányadók.

9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési  szerv vezetőjét  magasabb vezető beosztású közalkalmazott  az irányító szerv bízza 
meg, menti fel vagy vezetői megbízását vonja vissza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII.  törvény,  valamint  a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992.  évi  XXXIII.  törvénynek a 
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szociális,  valamint  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  ágazatban  történő  végrehajtásáról  szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint.

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

közalkalmazott

11. A költségvetési szerv képviselete

A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbízott dolgozó.

12. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:

• Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat - 1081 Budapest, Népszínház utca 22.
• Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona - 1089 Budapest, Kőris u. 

35.
• Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala - 1089 Budapest, Kőris u. 35.

Záradék

A  költségvetési  szerv  egységes  szerkezetű  alapító  okiratát  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2011. (VII. 07.) számú határozattal fogadta el.
Jelen alapító okirat 2011. július 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. július ….

Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté
   a jegyzőt helyettesítő aljegyző                polgármester
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1/7.számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

A Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja,  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

1.  A költségvetési szerv 

Neve: „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat

Székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 41.

Telephelyei: 

„Ezüstfenyő” Gondozóház 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.
„Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér  
17.
„Víg otthon” Idősek Klubja 1084 Budapest, Víg u. 18.
„Őszikék” Idősek Klubja 1082 Budapest, Baross u. 109.
„Reménysugár” Idősek Klubja  1084 Budapest, Mátyás tér 4.
„Napraforgó” Idősek Klubja 1089 Budapest, Delej u. 34.
„Mátyás” Klub 1084 Budapest, Mátyás tér 12.
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona                   1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Létrehozásáról rendelkező határozat: 

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 392/1994. (X. 11.) számú határozata

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, és a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt) 86. § (2) bekezdés e) 
pontja  alapján  kötelező  önkormányzati  feladatot  lát  el,  személyes  gondoskodást  nyújtó 
szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást.

Alaptevékenysége:

Szakágazat szakágazat megnevezése:
TEÁOR’ 08: 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése: pszichiátriai
SZJ száma: 88991 és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali 

ellátása
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Szakfeladat szakfeladat megnevezése: szenvedélybetegek nappali
SZJ száma: 889912 ellátása
– „Mátyás” Klub 1084 Bp., Mátyás tér 12. férőhelyszám: 50 fő 

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése: egyéb szociális
SZJ száma: 88992 ellátás bentlakás nélkül

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: szociális étkeztetés
SZJ száma: 889921           férőhelyszám: 500 fő

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: házi segítségnyújtás
SZJ száma: 889922  

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: jelzőrendszeres házi
SZJ száma: 889923 segítségnyújtás

         kihelyezett készülékek száma: 60 db

Szakágazat szakágazat megnevezése: idősek, fogyatékossággal
TEÁOR’ 08: 8810 élők szociális ellátása bentlakás nélkül

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése: idősek
SZJ száma: 88101 fogyatékossággal élők szociális ellátása

nappali intézményben 

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: idősek nappali ellátása
SZJ száma: 881011

 
– „Ciklámen” Idősek Klubja 1081 Bp., II. János Pál pápa tér 17.  férőhelyszám: 60 fő 
– „Víg otthon” Idősek Klubja 1084 Bp., Víg u. 18.  férőhelyszám: 60 fő 
– „Őszikék” Idősek Klubja 1082 Bp., Baross u. 109.  férőhelyszám: 60 fő 
– „Reménysugár” Idősek Klubja 1084 Bp., Mátyás tér 4.  férőhelyszám: 60 fő 
– „Napraforgó” Idősek Klubja 1089 Bp., Delej u. 34.              férőhelyszám: 60 fő

 
Szakfeladat szakfeladat megnevezése: fogyatékossággal élők
SZJ száma: 881013 nappali ellátása 
– Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona      1082 Bp., Kisstáció u. 11.                   férőhelyszám: 20 fő

Szakágazat 
TEÁOR’ 08: 8730 szakágazat megnevezése: idősek, fogyatékossággal élők 

bentlakásos ellátása

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése: időskorúak
SZJ száma: 87301 bentlakásos szociális ellátása

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: időskorúak átmeneti ellátása
SZJ száma: 873012  
– „Ezüstfenyő” Gondozóház 1087 Bp., Kerepesi út 29/a. férőhelyszám: 21 fő

Szakfeladat                                        szakfeladat megnevezése: rövid időtartamú
SZJ száma: 890441                            közfoglalkoztatás
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Szakfeladat szakfeladat megnevezése: bérpótló juttatásra jogosultak
SZJ száma: 890442                            hosszabb időtartamú foglalkoztatása    

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: egyéb közfoglalkoztatás
SZJ száma: 890443

Működési köre:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe azzal, hogy 
az Szt 65/F. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott  ellátást  Pest megye  közigazgatási 
területén is nyújtja. 

Irányító szerve:

Neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Gazdálkodási besorolása:

önállóan működő költségvetési szerv.

Önálló  létszám-  és  bérgazdálkodó,  teljes  intézményi  működési  és  szakmai  tevékenységét 
költségvetési  keretén belül  látja el,  az intézményvezető gyakorolja a költségvetése felett  a 
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.

Az  irányító  szerv  kijelöli  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központot  az 
önállóan  működő  költségvetési  szerv  meghatározott  pénzügyi  –  gazdasági  feladatainak 
ellátására.

Vállalkozási tevékenysége: nincs

2. A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog

A  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  ingatlan-nyilvántartásban 
szereplő 
      

– 38761/A/1 hrsz. 215m2+pince alapterületű, természetben a 1089 Budapest,Delej utca 
34. szám alatt  található Budapest Főváros VIII. kerület  Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

– 35812/A/1 hrsz. 126 m2 alapterületű, természetben a 1082 Budapest, Baross utca 109. 
szám  alatt  található  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

– 34757/A/45 hrsz. 197 m2 alapterületű, természetben a 1081 Budapest, II. János Pál  
pápa  tér  17.  szám  alatt  található  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

– 35162/A/55 hrsz. 237 m2 alapterületű, természetben a 1084 Budapest, Mátyás tér 4. 
szám  alatt  található  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 
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– 35146/A/51 hrsz. 75 m2 alapterületű, természetben a 1084 Budapest, Mátyás tér 12. 
szám  alatt  található  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

– 34930/A/34 hrsz. 131 m2 alapterületű, természetben a 1084 Budapest, Víg utca 18. 
szám  alatt  található  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

– 38837/6 hrsz. 136 m2 alapterületű első épület, 197 m2 alapterületű hátsó épület, 2.763 
m2 telek  természetben  a  1087  Budapest,  Kerepesi  út  29/a.  szám  alatt  található 
Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező 
ingatlanhasználati joga 

– 35582/A/0  hrsz.  124.8  m2  magasföldszint  és  71.72  m2  pince  alapterületű, 
természetben a 1082 Budapest, Kisstáció u. 11. szám alatt található Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanhasználati joga 

– 35960 hrsz. alatt felvett ingatlan 5. albetét számú 30 m2 és 6. albetét számú 251 m2 
alapterületű,  természetben  a  1089  Budapest,  Orczy  út  41.  szám  alatt  található 
Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező 
ingatlanhasználati joga 

a függelékben szereplő helyiséglista szerint az intézményt illeti meg.

Vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök használata az intézményt illeti meg az állóeszközleltár 
szerint.  A  vagyon  feletti  rendelkezésre  a  Képviselő-testület  által  alkotott  rendeletekben 
meghatározott szabályok az irányadók.

3.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:

A költségvetési  szerv vezetőjét  /kinevezett  magasabb vezető  beosztású közalkalmazott/  az 
irányító szerv nevezi ki, menti fel vagy vezetői megbízását vonja vissza a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint.

Foglalkoztatottjainak  jogviszonya: 

közalkalmazott

4. A költségvetési szerv képviselete

A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbízott dolgozó.

Záradék

Az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi 
Önkormányzat  Képviselő-testülete a 297/2011.  (VII. 07.) számú határozattal fogadta el.
Jelen okirat 2011. július 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. július ….

Dr. Mészár Erika          Dr. Kocsis Máté
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             jegyzőt helyettesítő aljegyző             polgármester
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1/8. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

A közoktatásról  szóló 1993.  évi  LXXIX. törvény 3.§ (2)  bekezdése értelmében Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  308/2004.  (VII.08.) 
számú határozata  alapján az  1995.  évben  Budapest Főváros V.  kerület Önkormányzata 
által létesített  Deák Diák Általános Iskola (jelenlegi név) intézmény számára  77/2011. (II.  
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.

1.) Költségvetési szerv neve, székhelye

Deák Diák Általános Iskola
1081 Budapest
II. János Pál pápa tér 4.

OM azonosítója: 034883

2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve

Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
jogutódlás folytán alapítás éve: 1995.

3.) Költségvetési szerv fenntartója

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

4.) Költségvetési szerv irányító és fenntartó     szerve  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

5.) Költségvetési szerv típusa   az 1993. évi LXXIX. törvény alapján  :  általános iskola

évfolyamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maximális tanulólétszám: 420 fő
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6.) Költségvetési szerv működési köre

Körzete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által meghatározott utcanév jegyzék szerint.

7.) Típus szerinti besorolás

Általános  iskola.  A  közoktatási  törvényben  foglaltak  alapján  önálló  jogi  személyiséggel 
rendelkezik. 

8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény alapján  közfeladata  a  közoktatás,  mely 
magában foglalja az általános iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége

Az iskola a közoktatásról szóló 1993. évi 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  részben  énekes 
iskolai  program, és a Képviselő-testület  által  elfogadott  pedagógiai  program alapján végzi 
tevékenységét  (képességkibontakoztató  és  integrációs  felkészítés).  Az  intézmény  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,  gyengénlátó,  enyhe  fokban  hallássérült,  autista  tünetekkel  rendelkező 
sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is. 

Főtevékenység
TEÁOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás
Államháztartási 
szakágazat száma

Államháztartási szakágazat megnevezése

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000 Alapfokú  oktatás  intézményeinek,  programjainak  komplex 
támogatása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
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nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai 
nevelése

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

841901 Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 
elszámolásai

b.) Vállalkozási  tevékenységet  folytathat,  vállalkozási  tevékenység  céljára  a 
mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.  

      A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban 0 %.
            
Szakfeladatok száma, megnevezése 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján

Az iskola önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése a teljes intézményi működési 
és  beszerzési  költségvetési  előirányzatot  tartalmazza.  Az  intézmény  vezetője  a  teljes 
költségvetési  előirányzat  felett  rendelkezik.  Az  iskola  pénzügyi-gazdasági  tevékenységét 
külön megállapodás  alapján az önállóan működő és  gazdálkodó Németh  László Általános 
Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.) látja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog

A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban 34694 hrsz.  alatt  felvett  1944 m2 
alapterületű,  természetben  1081 Bp.  II.  János Pál pápa tér 4. alatt  található,  a Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  -  általános  iskola 
megnevezésű  -  felépítményes  ingatlan  használata  (a  függelékben  szereplő  helyiséglista 
szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek) használata állóeszközleltár szerint. 
Az  intézmény  a  fenti  felépítményes  ingatlant  a  Józsefvárosi  Nevelési  Tanácsadóval 
megosztva  használja,  a  Józsefvárosi  Nevelési  Tanácsadó  által  használt  elkülönített 
ingatlanrész nagysága 271,44 m2.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott 
szabályok az irányadók.

10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

Az  intézmény  vezetőjét  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a  közalkalmazottak 
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú 
Korm. rendelet figyelembe vételével.

11.) A költségvetési szerv munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya

A munkavállalók foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében 
történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről az irányadó.

12.) A költségvetési szerv intézmény képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.

Záró rendelkezés

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  297/2011.  (VII.  07.) számú határozatával 
elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testület  77/2011. (II.  17.) 
számú határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép.

Hatályos: 2011. július 15. napjától 

Budapest, 2011. július ….

………………………………….. …………………………………..
Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Dr. Kocsis Máté

polgármester
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
tanterem 16
szaktanterem 6
logopédiai foglalkoztató, egyéni 1
fejlesztő szoba 2
tornaterem 1
tornaszoba 1
sportudvar 1
igazgatói iroda 1
nevelőtestületi szoba 1
helyettesi iroda 1
gazdasági  iroda 1
ügyviteli helyiség 1
könyvtár 1
Könyvtár olvasó 1
orvosi szoba 1
Orvosi váró 1
sportszertár 2
porta 1
ebédlő 1
melegítőkonyha 1
tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt 1
étkező 1
öltöző 2
hideg-meleg vizes zuhanyozó 2
személyzeti WC 7
tanulói WC 10
raktár 2
szertár 5
Egyéb: tanulócsoportos kisterme 3
Egyéb: klubszoba 1
Egyéb DÖK szoba 1
Egyéb: irattár 1
Egyéb: gázfogadó 1
Egyéb: személyzeti zuhanyozó 1
Egyéb: Büfé 1
Egyéb: pince 1
Egyéb: személyzeti öltöző 2
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1/9. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

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  1971.  évben  Budapest VIII.  ker. Tanács VB. által létesített 
(alapított)   Nevelési  Tanácsadó  (alapításkori  név)   Józsefvárosi  Nevelési  Tanácsadó 
(jelenlegi  név)  intézmény számára  277/2009.  (VI.17.) számú határozatával  kiadott  alapító 
okirata  helyében  a  közoktatásról  szóló 1993.  évi  LXXIX.  törvény 37.§ (5)  bekezdésének 
megfelelően az alábbi, egységes szerkezetben foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.

1.) Költségvetési szerv neve, székhelye

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó
1081 Budapest
II. János Pál pápa tér 4.

OM azonosítója: 102558

2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1971.

3.) Költségvetési szerv fenntartója

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

4.) Költségvetési szerv irányító és fenntartó szerve

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

5.) Költségvetési szerv típusa   az 1993. évi LXXIX. törvény alapján  

pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó

6.) Költségvetési szerv működési köre
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Budapest Józsefváros

7.) Típus szerinti besorolás

Pedagógiai  szakszolgálat,  nevelési  tanácsadó.  A  közoktatási  törvényben  foglaltak  alapján 
önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata

A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  alapján  közfeladata  a  pedagógiai 
szakszolgáltató tevékenység, mely magában foglalja a nevelési tanácsadást és a  pedagógiai 
szakszolgáltatást.

a.) alaptevékenysége

Főtevékenység
TEÁOR száma Megnevezése
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
Államháztartási 
szakágazat száma

Államháztartási szakágazat megnevezése

856000 Oktatást kiegészítő tevékenység

Szakfeladatok száma, megnevezése 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
841901 Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 

elszámolásai
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Szolgáltatások 

Alapfeladata a kerületben élő, illetve a kerület nevelési-oktatási intézményeibe járó 3-18 év 
közötti gyermekek, tanulók komplex pszichológiai-pedagógiai-logopédiai szakszolgálatának 
ellátása. Ezen belül:
 Speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység. 
 Egyének és csoportok komplex pszichológiai-pedagógiai-logopédiai, iskolapszichológiai 

és szakorvosi ellátása.
 Családi  és  közösségi  mentálhigiénés  és  humánszolgáltatás  (pszichológiai  és 

pszichoszociális).
 Beilleszkedési  nehézséggel,  tanulási  nehézséggel,  magatartási  nehézséggel  küzdő 

gyermek, tanuló vizsgálata és kontrollvizsgálata.

A nevelési tanácsadás keretében kell szakvéleményt készíteni:
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, abban az esetben, ha a 

gyermek nem járt óvodába.
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 Beilleszkedési  nehézséggel,  tanulási  nehézséggel,  magatartási  nehézséggel  küzdő 
gyermek,  tanuló  óvodai  nevelésével,  illetőleg  iskolai  nevelésével  és  oktatásával 
kapcsolatos feladatok meghatározása céljából.

 Szakvélemény  készítése  a  beilleszkedési,  tanulási  és  magatartási  nehézséggel  küzdő 
gyermekekről.

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján

Az  intézmény  önállóan  működő  költségvetési  szerv.  Költségvetése  a  teljes  intézményi 
működési  és  beszerzési  költségvetési  előirányzatot  tartalmazza.  Az  intézmény  vezetője  a 
teljes  költségvetési  előirányzat  felett  rendelkezik.  Az  intézmény  pénzügyi-gazdasági 
tevékenységét külön megállapodás alapján az önállóan működő és gazdálkodó Németh László 
Általános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.) látja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog

A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban 34694 hrsz.  alatt  felvett  1944 m2 
alapterületű, természetben 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 4., a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  felépítményes  ingatlanból  271,44  m2 
elkülönített  használatú  felépítményes  ingatlanrész  használata  (a  függelékben  szereplő 
helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 
Az  intézmény  a  fenti  felépítményes  ingatlant  a  Deák  Diák  Általános  Iskolával  a  fentiek 
szerint megosztva  használja.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott 
szabályok az irányadók.

10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

Az  intézmény  vezetőjét  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú 
Korm. rendelet figyelembe vételével.

11.) A költségvetési szerv munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya

A munkavállalók foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében 
történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  az irányadó.

12.) A költségvetési szerv képviseletére jogosultak
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Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.

Záró rendelkezés

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  297/2011.  (VII.07.) számú  határozatával 
elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat  a Képviselő-testület 277/2009. (VI. 17.) 
számú határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép.
Hatályos: 2011. július 15. napjától

Budapest, 2011. július 07.

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

a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
Vezetői iroda 1
Vezető-helyettesi iroda -
Gazdasági vezetői iroda -
Alkalmazotti iroda 1
Vizsgáló, tanácsadó szoba 3
Fejlesztőszoba 3
Tornaterem 1
Orvosi szoba (vizsgáló) -
Várószoba 1
Zuhanyozó 1
WC, mosdó (személyzeti) 1
WC, mosdó (gyermek) 2
Raktár (eszköztár, irattár) 1
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1/10. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

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  1899.  évben  Budapest  Székesfőváros  által  létesített  (alapított) 
Elemi  Iskola (alapításkori  név)  Általános  Iskola,  valamint  az  1912.  évben  Budapest 
Székesfőváros által  létesített  (alapított)  Elemi Fiú-Lányiskola,  az  1945.  évben  Budapest 
Székesfőváros  által  létesített  (alapított)  Székesfővárosi  Községi  Vörösmarty  Mihály 
Dolgozók  Gimnáziuma (alapításkori  név),  illetve  az  1960.  évben  Budapest  VIII.  ker. 
Tanács VB. által  létesített (alapított)   Központi  Politechnikai  Műhely (alapításkori  név) 
(későbbi nevén Központi Tanműhely) átszervezésével létrejött Dugonics András Általános 
Iskola és Gimnázium átszervezésével 2004. évben létrejött  Dugonics András Gimnázium 
intézmény összevonásával létrehozott  Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, 
majd 2009-ben átszervezés  miatt  Lakatos Menyhért  Józsefvárosi  Általános Művelődési 
Központ  intézmény számára 451/2009. (XI.04.) 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.

1.) Költségvetési szerv neve, székhelye

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ
1086 Budapest
Bauer Sándor utca 6-8.  

telephelye:

sportudvar: 1086 Budapest
Bauer Sándor utca 4. szám

OM azonosítója: 034923

2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve

Budapest Székesfőváros, 1899.

3.) Költségvetési szerv fenntartója

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

4.) Költségvetési szerv irányító és fenntartó szerve
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

5.) Az 1993. évi LXXIX. törvény alapján 
Költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény, általános művelődési

központ

évfolyamainak száma: általános iskola: 8 évfolyam
gimnázium: 4 évfolyam

 
általános iskola: nappali rendszerű oktatás

felnőttoktatási tagozat
gimnázium: nappali rendszerű oktatás

felnőttoktatási tagozat
felvehető maximális tanulólétszám  :  általános iskola: 217 fő ( nappali)

gimnázium: 230 fő (nappali)
felnőttoktatás 240 fő

6.) Költségvetési szerv működési köre

Általános iskola esetén:
Körzete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által meghatározott utcanév jegyzék szerint.
Általános iskolai felnőttoktatási tagozat esetén:
Budapest Józsefváros, illetve Budapest
Gimnáziumi nappali és felnőttoktatási tagozat esetén: 
Budapest Józsefváros, illetve Budapest és agglomeráció
Közművelődés területén:
Budapest Józsefváros

7.) Típus szerinti besorolás

Többcélú  intézmény,  általános  művelődési  központ.  A  közoktatási  és  közművelődési 
törvényben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata 

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény alapján  közfeladata  a  közoktatás,  mely 
magában foglalja az általános iskolai,  gimnáziumi nevelést  és oktatást,  az 1997. évi CXL. 
törvény alapján a közművelődést.

a.) alaptevékenysége
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Az  iskola  a  közoktatásról  szóló  LXXIX.  törvény  26.§  (1),  (4)  bekezdése  alapján  12 
évfolyammal  rendelkező  intézmény,  ahol  –  az  e  törvény  6.§  (2)  (3)  bekezdésében 
meghatározottak szerinti – alapfokú és középfokú nevelés-oktatás folyik 
A pedagógiai – művelődési program alapján (a közoktatásról szóló LXXIX törvény 33§ (8) 
bekezdés) képesség kibontakoztató és integrációs felkészítést végez.
A négy évfolyamos gimnáziumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. 
évfolyamon fejeződik be. 
A gimnázium általános  műveltséget  megalapozó,  valamint  érettségi  vizsgára  és  felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. 
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 
sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is.
Az ÁMK közművelődési tevékenységet lát el.

Főtevékenység
TEÁOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása
9105 Közművelődési tevékenységek
Államháztartási 
szakágazat száma

Államháztartási szakágazat megnevezése

852010 Alapfokú oktatás
853100 Általános középfokú oktatás
855900 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
890509 Egyéb M.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Szakfeladatok száma, megnevezése 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000 Alapfokú  oktatás  intézményeinek,  programjainak  komplex 
támogatása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai 
nevelése

855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése

853000 Középfokú  oktatás  intézményeinek,  programjainak  komplex 
támogatása

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853112 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi 
oktatása (9-12/13. évfolyam)

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

841901 Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 
elszámolásai

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
890509 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
900200 Előadó művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
931301 Szabadidősport tevékenység és támogatása
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
932918 Mindenféle M.n.s. szabadidős szolgáltatás

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján

Az ÁMK önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése a teljes intézményi működési és 
beszerzési  költségvetési  előirányzatot  tartalmazza.  Az  intézmény  vezetője  a  teljes 
költségvetési előirányzat felett rendelkezik. Az ÁMK pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön 
megállapodás  alapján az önállóan működő és gazdálkodó Németh László Általános Iskola 
(1084 Budapest, Német u. 14.) látja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog

A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban  35095 hrsz.  2027  m2 alapterületű, 
természetben  1086  Bp.  Erdélyi  u.  6-8.  alatt  található,  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
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Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  –  általános  iskola  megnevezésű  – 
felépítményes ingatlan használata (a függelékben szereplő helyiséglista szerint), és a  35087 
hrsz. alatt felvett  850 m2 alapterületű, természetben 1086 Bp. Erdélyi u. 4. alatt található, a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanból 350 
m2 elkülönített  használatú  (sportudvar)  ingatlanrész  használata,  valamint  vagyoni  értékű 
jogok,  tárgyi  eszközök  (gépek,  berendezések,  felszerelések,  járművek)  használata 
állóeszközleltár szerint. 
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott 
szabályok az irányadók.

10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

Az  intézmény  vezetőjét  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú 
Korm. rendelet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvény figyelembe vételével.

11.) A költségvetési szerv munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya

A munkavállalók foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében 
történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  az irányadó.

12.) A költségvetési szerv képviseletére jogosultak

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.

Záró rendelkezés

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  
Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  297/2011.  (VII.07.) számú  határozatával  
elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testület 451/2009. (XI.04.)  
határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép.
Hatályos: 2011. július 15. napjától 

Budapest, 2011. július ….

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

a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
Tanterem 15
szaktanterem 6
logopédiai foglalkoztató, egyéni 1
fejlesztő szoba 1
tornaterem 1
tornaszoba -
sportudvar 1
igazgatói iroda 1
nevelőtestületi szoba 1
helyettesi iroda 2
gazdasági vezetői iroda -
ügyviteli helyiség 2
könyvtár 1
könyvtárszoba 2
orvosi szoba 1
sportszertár 2
aula (előtér, közösségi tér) -
porta 1
ebédlő 1
Főzőkonyha -
melegítőkonyha 1
tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt 1
étkező 1
öltöző 1
hideg-meleg vizes zuhanyozó 2
személyzeti WC 2
tanulói WC 6
mosléktároló -
Éléskamra -
Raktár 1
Szertár 5
egyéb: stúdió 1
egyéb: dohányzó 1
egyéb: tárgyaló 1
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