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Tĺsztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testtilet f97l201'1. (VII. 07.) számű hatátozatában 2011. július 15. napjával
módosította a Lakatos Menyhéľt Józsefuárosi Altalanos Mrívelődési Központ alapítő okiratát.
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A Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei lgazgatőságato| kértiik az intézményi
alapítő okiľat módosításának nyilvrántartásba vételét, a képviselő-testĹileti döntés szerínt. Az
Igazgatőság a kérelmet megvizsgálta és a 20Il. augusztus 02. napjtn keIt végzésébęn
hiánypótlási felhívást kĺildött, mert az egységes szerkezetben foglalt a|apítő okiratban a
hatályos jo gszabá|y szeľint csak egy főtevékenységet jelölő szakágazat számot kell megadni.

A Magyar Á[amkincstáľ Budapesti és Pest Megyei Igazgatősága fentiekben részletezett
észrevételéľe elkészítettĹik a Lakatos Mcnyhóľt Altalrínos Miivclődósi Kĺĺzpont alapító
okiratanak móđosító okíratát (1. sz. melléklet), valamint a móđosításokkal egységes
szerkezetbenfoglaltalapítőokíratát(2.sz.melléklet).

A Magyar Álhmkincstáľ Budapesti és Pest Megyeí lgazgatőságának 20II. augusztus 02.

napjĺín kelt végzése az e|őteqesztés 3. sz. mellékletétképezi.

A 8/2010. (x. 10.) NGM tájékonatő, az áIlaĺĺlhánatás mfüödési rendjéről sző|ő 29212009.
(XII. 19.) Koľm. rendelet 12. $ (6)-(9) bekezdése, a 15. $. (4) bekezdés b) pontja és az
á||aÍnháúaÍtásról szóló 1992. évi )o(XVn. t<irvény 90. $ (2) b) pontja a|apjźtn módosításra
keľült a Lakatos Menyhért Józsefuĺĺrosi Altalanos Művelődési Központ alapítő okirata. Az
iĺtézmény a|apítő okiratának jelen módosítása az iđézett jogszabályoknak t<jrténő megfelelés
céljából töľténik, pénzügyi fedezetet nem igényel.

A fentiekľe tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testiiletnek az a|ábbí hatáĺozatíjavaslat
elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület intézményfenntaľtói jogkörébęn e|jáĺva úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Lakatos Menyhéľt Józsefuaľosi Általanos Művelődési Központ a|apítő
okiratiínak módosító okiratát, mely a hatátozat I. számí mellékletét képezi.

2, elfogadja az 1. pontban meghatározott iĺtézmény módosításokkal egységes
szerkezetben foglalt aIapitő okiľatát, mely a hatfuozatŻ. szźľrńmellékletét képezi.

3. felkéri a polgármestert a hatźĺrozat I.2. szźlmű mellékletét képező egységes
szerkezetben foglalt alapítő okiľat és módosító okirat a|źÍrására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20tI. olĺ:tóbeľ 1.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgźitatásiŰgyosná|y oktatási és

Kulturális Iroda.

Budapest, 2011. augusztus 3 1 .
n šÝFÁ| ; ĺ AA
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Sántha Péteľné V

alpolgármester
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1. sz. melléklet

Lakatos Menyhért Józsefuáľosi Általános MÍĺvelődési Központ
a|apító okiľatának módosító okiľata

Az ái|anlhźtztartäsi szakfeladatok rendjéľől sző|ő 8l20I0. (IX. 10.) NGM tźĄékońatőban foglaltak,
valamint a közoktatásról szóló |993. évi LXKX. törvény 37. $ (5) bekezdése a|apjźn a f009.
november 4. napjátő| hatĺályos egységes szęrkezetben foglalt alapító okiľat az a|ábbiak szerint
módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
A közoktatásról szóló |993. évi L)oilX. törvény 3.$ (2) bekezdése éľtelmében Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete a rendelkezésrę źĺ|Iő

dokumentumok alapjan az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)
Elemĺ Iskola (alapításkoľi név) Altalános Iskola, valamint az 1912. évben Budapest
Székesiőváľos áltai létesíteti (alapított) Elemi Fĺú.Ĺányiskola, az i945. évben Budapest
Székesfőváros alta| létesített (alapított) Székesfőváľosĺ Községi Vöľiismarty Mihály
Dolgozók Gimnáziuma (alapításkori név), illetve az |960. évben Budapest VIII. ker.
Tanács VB. által létesítętt (alapított) Központi PolitechnÍkai Műhely (alapításkori név)
(későbbi nevén Központĺ Tanműhely) átszervezésével létrejött Dugonics Andľás Altalános
Iskola és Gimnázium átszervezésével 2004. évben létrejĺitt Dugonics Andľás Gimnázium
intézmény összevonásával létľehozott Lakatos Menyhéľt Általános Iskola és Gimnázium,
majd, 20)9-ben átszervezés míatt Lakatos Menyhéľt Józsefuáľosĺ Általános Művelődési
Ktizpont íntézmény szźlmźlra297/2011. (WI.07.) szźtm,űhatározatával kiadott alapítő okiratát
az áILanháztartásí szakfeladatok rendjéről szőIő 8l20I0. (x. 10.) NGM tź$ékoztatő

éľtelmében felülvizsgálta, és az á||anhźnafiásľól sző|ő |992. évi XXXVIII. tĺirvény 90. $-
źnak, az áIlafi.ŕrráńartás múködési rendjéről szóló 29212009. (XII.19.) Koľmĺínyrendelet és a
közolctatásról szóló 1,993. évi LXXX. törvény 37.$ (5) bekezdésének megfelelően az alábbi,
egységes szerkezetben foglalt, módosított a|apítő okiľatát adja ki.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontj ában az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat megnevezések
töľlésľe keľülnek:

Főtevékenység

TEAOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás

853 1 Altalános középfokú oktatás

8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás

9329 M.n. s. eeyéb szőr akoztatás' szabađidős tevékenység.
8905 Eevéb közcjsséei' taľsadalmi tevékenysé g támogatása
9t 0s Kĺjzművelődési tevékenységek
Ä||amhántaľtási
szakágazatszáma

Allamháztaľtási szakágazĺt me gnevezés e

8s3 I 00 Altaláno s középfokú oktatás

855900 Máshová nem soľolt esYéb oktatás

932900 M.n. s. eeyéb szőt akoztatás' szabadidős tevékenység
890509 Eevéb M.n.s. kĺjzösségi, tĺírsadalmi tevékenységek támogatása

9r0502 Közművelő dési intézmények, kĺjztj ssé gi színterek mfü ödtetese



Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a Képviselő-testtilet ...,,.ĺf011. (IX.15.) sz.határozatával elfogadta.
Jelen módosító okirat 2011. októbeľ 01. napjától hatályos.

Budapest, f0I1. szeptember .. ...

Dľ. Mészáľ Eľika
a jegy zőt helyettesítő a|jegy ző

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ



2. sz. melléklet
a.r,'tľÍľo OKIRAT

A közoktatásról szóló 1993, évi DoilX. tĺirvény 3.$ (2) bekezdése értelmében Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefuiĺľosi Önkoľmányzat Képviselő-testtilete a rendelkezége źiIő
dokumentumok alapjan az |899. évben Budapest Székesfőváľos által létesített (alapított)
Elemi Iskola (alapításkori név) Altalános Iskola, valamint az I9I2. évben Budapest
Székesfőváľos által létesített (alapított) Elemi Fiú-Lányiskola, az 1945. évben Budapest
Székesfőváľos á|ta| létesített (alapított) Székesfőváľosi Kiizségĺ Viiriismaľty Mihály
Dolgozĺók Gimnáziumł (alapításkori név), illetve az 1960. évben Budapest VIII. keľ.
Tanács VB. által létesített (alapított) Kiizpontĺ Politechnĺkaĺ Műhely (alapításkoľi név)
(későbbi nevén Ktizpontĺ Tanműhely) átszervezésével létrejött Dugonics András Altalános
Iskola és Gĺmnázĺum átszęrvezésével 2004. évben létrejött Dugonics Andľás Gimnázium
intézmény <isszevonásával létrehozott Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola és Gimnázium,
majd 2009-ben átszervezés miatt Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési
|'z.:__^_l 2-.l!_'^^!-^-- --!.^.!.^^ Ą^,,/,,l|,, lI7łr n,, | ^-A^.,- L^+A.^-^+A-.^1 1-:^.tr^4 ^1^^!+A ^1,:-^+A+I\Uzpurr] ilLLYzIilYIIy szi,.lIlidId .ż //zvt I. | / ',r.U /., sz.1lllu II(1L.7lUL.aLi4v al l\IaLlULL ia.I.íPrLv Ul\llćtL4L

az á||ałĺ,háztarttsi szakfęladatok ľendjéről szóló 812010. (x. l0.) NGM tájékoztatő
éĺtelmében feliĺlvizsgálta, és az á||anháztartásról sző|ő 1992. évi )oo(V[I. törvény 90. $-
ának, az á||anháZtartás működési rendjéről szóló 29fl2009. (xII.19.) Kormányrendelet és a
közoktatásról szóló |993. évi LXXX. törvény 37.$ (5) bekezdésének megfele|óęn az aIábbi,
egységes szerkezetben foglalt, módosított a|apítő okiratát adja ki.

1.) Ktiltségvetési szeľv neve' székhelve

Lakato s Menyhért Józsefu aľo si Általĺános Művelő dési Központ
1086 Budapest
Bauer Sandor utca 6-8.

telephelve:

spoľtudvaľ: 1086 Budapest
Bauer Sándor utca4. szám

oM azonosítója: 034923

2.) Költséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve

Budapest Székesfőváľos, 1 899.

3.) Ktiltségvetési szeľv fenntaľtóia

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

4.) KtiltségvetésÍ szeľv irányító és fenntaľtó szerve

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormáĺyzatKépviselő-testĹilete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.



5.) 
^z 

1993. évi LXXIX. tiiľvény alapján
Kiiltségvetési szeľv típusa: tc'bbcélú iĺtézmény, általános művelődési

központ

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

általános iskola: nappali ľendszeľíí oktatás
felnőttoktat ási tago zat

gimnázhxn: nappali rendszenĺ oktatás
felnőttoktat ási tago zat

felvehető maximális tanulólétszám: általános iskola: 2|1 fo ( nappali)
gimnlŁium: 230 fő (nappali)
Í^1-A*^1+^+A^ . Á^ sAIt'IllU LLUI\L4L(IĎ L-w Lw

6.) Kiiltségvetési szerv műktidési ktiľe

Általános iskola esetén:
Körzete: Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testületę
által meghat ár ozott utcanév j e g y zék szennt.
Általános iskolai felnőttoktatási tagozat esetén:
Budapest Józsefuaros, illetve Budapest
Gimnáziumĺ nappali és felnőttoktatási tagozat esetén:
Budapest Józsęfuĺĺľos, illetve Budapest és agglomeráció
Kiizművelődés teľůiletén:
Budapest Józsefuaros

7.) Típus szeľinti besoľolás

Többcélú íĺtézmény, általános múvelődési központ. A közoktatási és közművelődési
törvényben fo glaltak aLapján önálló j ogi személyiséggel ľendęlkezik.

8.) Jogszabálvban meghatáľozott közfe|adata

A közoktatásľól szóló 1993. éví L)oilX. tĺirvény a|apján kozfeladata a közoktatás, mely
magában foglalja az áItalźnos iskolai, gimnaziumi nevelést és oktatást, az 1997. évi CXL.
tĺĺrvény alapján a kc}zművelőđést.

a.) alaptevékenYsége

Az iskola a közoktatásľól szóló LXxx. törvény 26.$ (1)' (4) bekezdése a|apján 12

évfolyammal ľendelkező intézmény, ahol az e tĺirvény 6.$ (2) (3) bekezdésében
meghatźlrozottak szerinti _ alapfokú és középfokú nevęlés-oktatás folyik.
A pedagógiai _ művelődési program a\apján (a kĺizoktatásról szóló L)o(X tĺlľvény 33$ (8)

bekezdés) képes sé g kibontakoztató és integráció s felkészítést v é gez.



A négy évfolyamos gimnríziumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12.

évfolyamon fej eződik be.
A gimnázíum általanos miiveltséget mega|apozô, valamint éľettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nęvelés és oktatás folyik.
Az íntézsrlény magyar nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást folytat, valamint eLlátja a
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének oľganikus okľa visszavezethďő, vagy
oľganikus okĺa vissza nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége miatt gondozásba vett
sajátos nevelési igényu tanulók oktatását is.
az e.vĺr kozmtivelődési tevékenységet Lát eI.

Szakfeladatok száma, megnevezése

Főtevékenység

Allamháztaľtási
szakápazatszáma

A||amháztaľtási szakágazat megnevezése

8s2010 Alapfokri oktatás

Szakfeladat szńma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
támosatása

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

évfolyam)

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

8s2013
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszeľÍí általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

85202r
Általanos iskolai tanulók nappali rendszeriĺ nevelése, oktatása (5-8.

évfolyam)

852022
Sajátos nevelési igényti általrínos iskolai tanulók nappali ľendszenĺ
nevelése' oktatása (5-8. évfolyam)

852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszeľĺi általanos
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

8s2024 Altalános skolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
85591 1 Általános skolai napközi otthoni nevęlés
855912 Saiátos nevelési isényĺí tanulók napközi otthoni nevelése
8s5913 Nemzeti és etnikai kisębbséei tanulók napkĺjzi otthoni nevelése

855914 Általanos iskolai tanulószobai nevelés

855915
Sajátos nevelési igényu tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

855916 Nemzeti és etnikai kisebbsési tanulók tanulószobai nevelése

853000
Kĺizépfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támosatása

8s3111 Naooali rendszeľű siÍřmáziumi oktatás (9 -|2 l 13 . évfolyam)

853r12
Sajátos nevelési igényu tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9 -I2l 13. évfolyam)



8s3 1 14 Gimnáziumi felnőttokt atás O -I2l 1 3 . évfolyam)
5629r3 lskolai intézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeztetés
931204 lskolai' diĺíkspoľt-tevékenysé g és támo gatása

84190r
tnkormanyzatok, valamint többcélú kistérségi tarsulások
elszámolásai

85593 I lskolarenclszeľen kí\Ąili nęm szakmai oktatá s

855932 Iskolaľenđs zeren kívĺili szakmai oktatás

890509 M.n.s. egyéb közcisségi, taľsadalmi tevékenység

900200 Előadó művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

93 1301 Szabadidőspoľt tevékenység és támogatása

932919 M.n.s. egyéb szőrakońatási tevékenység

910501 Közmúvelődési tevékenységek és támogatásuk

932918 Minđenféle M.n. s. szabadidős szo|sáItatás

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdáiko dásának b eso ľolása j o gkii ľe alapj án

ez Ávr önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése a teljes irtézményi műktjdési
és beszeruési költségvetési e|oirtnyzatot tarta|mazza. Az intézmény vezetője a teljes
költségvetési előiľanyzat fe|ett ľendelkezik. Az ÁMK pénzngyi-gazdasági tevékenységét
külĺjn megállapodás a|apján az öĺéllőarĺ mfüödő és gazdá|kodó Németh LászIő Altalanos
Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.) látja el.

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

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 35095 \rsz. 2027 m2 a|apterülettĺ,
természetben 1086 Bp. Erdélyi u. 6-8. a|att talá|hatő, a Budapest Főviíľos VIII' kerület
Józsefuarosi onkormanyzat tulajdonát képező általános iskola megnevezésű
felépítményes ingatlan haszntiata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szennt), és a 35087

llrsz. alaÍt felvett 850 m2 alapteľĹilettĺ, természetben 1086 Bp. Eľdélyi u. 4. alatt ta|áIhatő, a
Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormĺányzattu|ajdotátképezó ingatlanból 350

m2 elkülönített hasznáIatű (sportudvar) ingatlanrész haszná|ata, va|ałrlint vagyoni éľtékű
jogok, tárgyí eszkĺjz<jk (gépek, berendezések, felszeľelések, jráľmiĺvek) haszná|ata
á||ő eszkoz|eltaľ szerint.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testĹilet źLltal alkotott rendeletękberlmeghatźrozott
szabályok azfuźnyađők.



10.) A kiiltséwetési szeľv vezetőiének kinevezési ľendie

Az intézmény vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiírosi onkoľmanyzat
Képviselő-testtilete páIyázat útján nevezikj akoza\ka|mazottak jogállásáĺőI szolő I99f. évi
x)oilI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. törvény, a köza|kalmazottak
jogál|ásaről szóló 1992. évi )ooilIl. töľvény végľehajtásátő| szőIő |38l|992. (X.8.) számil
Koľm. rendelet, valamint a ĺemzeti és etnikai kisebbségek jogaiľól szőIő 1993. évi L)O(WI.
törvény figyelembe vételével.

1 1 .) A ktiltséevetési szeľv munkavállalóinak fogla|koztatási iowÍszonva

A munkavá|talókfogla\końatása közalkalmazottijogviszony, illetve munkaviszony keľetében

töľténik, ľájuk a kozalka|mazottak jogállásaról szőIő |992. évi X)C(III. t<irvény, valarĺlJrnt az

1992, évixXII. töľvény a Munka Töľvénykönyvéről azirźnyađő.

12.) A kłiltséevetésĺ szeľv képviseletére ioeosultak

Azintézményvezetője,valamintazáItalamegbízottintézméĺyidolgozó.

Zárő rendelkezés

Jelen egységes szerkezetben foglalt a|apitő okiľatot Budapest Fővaľos VIII. keľület

Józsefuiáľosi onkormanyzat Képviselő-testiilete .....12011'. (Ix.15.) szźlmu határozatáva|

elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen a\apítő okirat a Képviselő-testĹĺlet 297l20I1. (VII.07.)

hatźn ozatźpal kiadott a|apítő okirat helyébe lép.

Hatályos: 20II, október 01. napjától

Buđapest, 20II. szeptember ....

Dľ. Mészáľ Eľika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis lV'ĺ.áté

polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek HelvÍséeek száma
Tanterem 15

szaktanterem 6

1o sooédiai fo slalkoztató. esvéni 1

feilesztő szoba 1

tornateľem I

tornaszoba
spoľtudvaľ 1

ipazsatői iroda 1

nevelőtestületi szoba I

helvettesi iroda 2

sazdasási v ezetői irođa
üewiteli helyisés f
k<jnyvtĺíľ I

könwtárszoba 2
orvosi szoba 1

soortszertĺír 2
aula (előtéľ. kĺjzössési tér)
porta I

ebédlő I

Főzőkonvha
melegítőkonyha I

tálaló-mo so gatő, ezen beliil felnőtt
étkező 1

o|tozó I

hides-meles vizes nlhar:lĺoző 2
személvzeti WC 2
tanulói WC 6
mosléktĺĺro1ó
Eléskamĺa
RaktaÍ 1

Szertźr 5

esyéb: studió I

esvéb: dohanvzó I

esvéb: tarsvaló 1

t0


