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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság vé|eményezi X
Humánszo|gáltatási Bĺzottság véleményezi x

Hatźlr ozati j av as|at a bizottság szźmréff a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|otęriesztés me gtárgy a|ásátt.

Tisztelt Képviselő.testůilet!

Józsefuaľos onkormanyzatának Képviselő-testiilete a277l2O09. (vI.17.) száműhatátozatábarl
fogadta el a Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszeľtani K<izpont és Általĺínos
Iskola(1084Budapest,TolnaiLajosu. 11-15.) a|apitő okiratánakmódosítását.
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2011 SZEPI 27. ĺ,ąlę



Az azőta eltelt időszakban töľtént jogszabályvźitozások, és az iĺtézméĺy áltď ellátott
feladatok pontosítása miatt indoko|taziĺtézmény a|apítő okiratának jelenlegi módosítása.

A módosíüís során az intézmény által ellátott valamennyi pedagógiai szak- és szakmai
szolgáItatási tevékenység, valamint a sajátos nevelési igéný gyermekek fogyatékosságanak
típusa is meghatározásra került.

A Józsefuarosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszeľtani Központ és Áltatanos Iskola alapítő
okiratĺínak módosítása az á||amhźztaľtásról sző|ő 1992. évi )O(XV[I. toľvény 90. $ (2) b)
pontjaľa, az áIlałnhaztaľtás mfüödési rendjéú5| szőIő 29212009. (XII. 19.) Koľm. ľendelet 12.

$ (6)-(9) bekezdéséľe és a 15. $. (4) bekezdés b) pontjara és tekintettel történt.

Azintézmény a|apítő okiľatrĺnak jelen módosításapéluigyífedezetet nem igényel.

Az ow. 10. (1) bek. g) pontja éĺtelmében az iĺtézmény a|apítása, alapító okiratának
módosítása a kénr'ise!ő-testĺilet át nem n:házhat-ő hatáskĺiľe.

Kéľem az a|álbbi határ ozati j avaslat elfo gad ás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet intézményfenntartói j ogköľében e|jfuva úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsęfuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Kc}zpont és

Általrínos Iskola (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 1l-15.) a|apítő okiratának
módosító okiratát, mely a hatátozat 1. szźműmellékletét képezi.

2. elfogadja az 1. pontban meghatározott iĺtézméĺy módosításokkal egységes

szeľkezetbe foglalt aIapítő ohjratát, mely a hatátozatZ. szźműmellékletét képezi.
3. fęlkéri a polgármesteľt a hatźtrozat l-2. szźtmű mellékletét képező egységes

szerkezetbe foglalt a\apíto okirat és módosító okiľat aláírásáta,
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|l. október 1 5.

A diĺntés végľehajtásátvégző szewezetiegység: Humánszo|gá|tatásiTJgyosnaly oktatási és

Kultuľális Iroda, P éĺ:zngyi Ügyosztály

r
Budapest,2Lt|.szeptember21. 0. nA D^Ś)<-!p*š-- \\.-

Sántha Péteľné \
alpolgármesteľ

Ttiľvényességi ellenőrzés :

, /1, /^-- 
- f -(I-. ,W9-4. 

""*,ĺ,4tfl /? dľ. Mészár Eľika .,/

ajegyzőthelyettesítő a|jegyző 2011 slEPI 2 5.



1. sz. melléklet

Jĺízsefváľosi Egységes Gyĺígypedagógiaĺ Módszeľtani Kiizpont cs Általános Iskola
alapító okiľatának mĺódosító okiľata

Az á||amháztartási szakfeladatok ľendjéről szóló 8l20l0. (x. 10.) NGM tájékonatóbarl
foglaltak, valamint a kĺizoktatásról szóló 1993. évi L)O(IX. törvény 37. $ (5) bekezdése
aIapján a 2009. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okfuat az
alábbiak szennt módosul.

Az a|apítő okĺľat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
A kĺizoktatásról szóló 1993. évi L)o(X. tĺiľvény (továbbiakban: közohatási torvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmében Budapest Fővaros VIII. kerület Józsęfurírosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testülete a rendelkezége á||ő dokunrenfumok alapjĺán az t989. évben Budapest YIII. ker.
Tanács VB. által létesített (alapított) Általános Iskola (alapításkoľi név) Józsefváľosi
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Kiizpont és Altalános Iskola fielenlegi név)
intézsnény szźlmára 277/2009. (VI.17.) szźmű hatźtrozatźxal kiađott alapítő okiratát az
államháztartási szalcfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (X. ]0.) NGM tájékoztató értelmében

felulvizsgólta, és az államhóztąrtásról szóló 1992. évi XWWII. törvény 90. $-ának, az
óllamháztartós műkodési rendjéről szóló 292/2009. (nl.]g.) Kormányrendelet és a
közoktatási torvény 37.$ (5) bekezdésének megfelelően az alább| egységes szerkezetbe
foglalt, módosított alapítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontjában az alábbi szłivegrész helyébe:
az 1993. évi LXXIX. tiirvény alapián:

az a|á'ňbi sziĺvegľész keľül:
a ktizoktatásĺ ttiľvény alapián:

Az a|apítő okiľat 6.) pontjábzn Đz alábbi szövegrész helyébe:
Budapest Józsefuáľos

az a|á.}bi sziivegľész kerül:
Budapest Főváros VIII. kerĹilet

Az a|apítő okÍrat 7.) pontjábxn az alábbi sztivegľész helyébe:
Az iskola közszol gáltató költs é gvetési szerv, kozintézmény'

az a|áňbi sziivegrész keľüI:
Altalrĺnos iskola és egységes gyógypedagőgiai módszertani központ.

Az a|apítő okiľat 8.) pontjában az alábbi sziivegľész helyébe:
Aktjzoktatásról szóló ]993. évi I.XXX, törvény alapjźn...

az a|ábbi sziivegľész kerĺil:
AkÓzohatási törvény alapján .....



Az a|apitő okĺrat 8.) pont a.) alaptevékenvsége sziĺvegľész kĺegészĺĺl az alá'Jlbiak szeľint:
Az egységes gyógypedagőgíai módszertani íĺtézméĺy e||átja az iskola fę|adatźÍ a közoktatási
törvény 26.s G) bekezdése aIapjźn, a kĺjzoktatási törvény 26.$ (1) bekezdése alapjan 8

évfolyammal rendelkezik, ahol _ az e törvény 6.$ (2) bekezdésében meghatarozottak szerinti
_ alapfokú, gyógypedagőgiai nevelés-oktatás folyik, az enyhe értelmi fogyatékos, az enyhe
értelmi fogyatékos autista, mozgóssériilt, látássérült, hąllássérült, beszédfogyatékos, tobb

fogyatékossóg esetén haĺmozottan fogyatékos gyermekek, valamint az iĺtegrá|tan oktatható
középsúlyos értelmi fogyatékos gyeľmekek esetében. Az integrźiltan nevelhető-oktatható
sajátos nevelési igéný gyermekek esetén a kozolctatósi töľvény 33. E (]2) bekezdése szerinti
utazó szakember hóĺózat műkodtetését, akozoktatási törvény 34.$-ában felsorolt pedagógiai
szakszolgźllati feladatok köztil - a győgypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás,
fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás konduktív pedagógiai ellátás, gyógýestnevelés _,

valamint a 36.$ (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktąnácsadós, c) pontja szerinti pedagógiai
tájékoztatós, továbbó e) pontja szerinti peđagógusok képzésének, továbbképzésének
onlłźpzésének segítését, szewezését, mint pedagógiai szal<rnai szoLgáItatást látja el.
Az intézmény a Képviselő-testtilet által elfogadott pedagógiai progľam alapján végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az intézméĺy magyar
nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást, valamint sajátos nevelési igénytĺ tanulók oktatását
végzí.

Az alapítĺó okiľat 8Ja) pontjában az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
ttiľlésľekeľülnek:

Főtevékenység

TEAOR száma Megnevezése
8s20 Alapfokú oktatás
8560 oktatást kiesészítő tęvékenység

Az a|apitő okirat 8.a.) pontj álban az alábbi mondat ttiľlésľe keľül:
Szakfeladatok szúma, megnevezése 2009. december 31-ig

Az alapítĺi okiľat 8)a) pontjában ilz alábbi szakfeladat számok és

Az a|apítő okirat 8.)a.) pontj álban az alábbi mondat törlésľe keľül.
Szakfeladatok száma, megnevex,ése 2010. januúr l.től

Äz alapitó okiľat 8.)a.) pontjálban az alábbi mondat keľül beíľásra:
Szakfeladatok száma, megnevezóse

Az a|apítő okiľat 8.b) pontjában az alábbi mondat ttiľlésľe kerül:
Szakfeladatok szdma, megneve7ése 2009. december 31-ig

szakfeladat
ttirlésre keľülnek

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

55232-3 iskolai intézménvi kozétkeztetés
75t92-2 cjnkormĺĺnvzatok és tcibbcélú kistérséei tiírsulások elszámolásai
8012r-4 általános iskolai nappali rendszeľíi nevelés, oktatás

80122-5
sajátos nevelési igényu tanulók nappali rendszerú, általános iskolai
nevelése. oktatása

8051 1-3 napkcjziotthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben)
92403-6 difüsport



Äz alapítő okiľat 8.b) pontjának alábbi elnevezése töľlésľe kerül:
b) az alaptevékenvséghez kapcsolódó kieeészítő tevékenvséee

Az alapítĺí okĺľat 8.b) pontjában lévő alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
ezések ttiľlésre keľülnek:

Az a|apítő okirat 8.b) pontjában az alábbi mondat ttirlésľe keriil:
2010. januór l-től alaptevékenysěghez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől eltérő
kis egítő tev ékenys é g et nem folytathat.

Az a|apítő okĺľat 8.) pontjában a c.) pont számozása b.) pontľa változik.

Az a|apítő okiľat 8.) d.) pontjának számozása 8.)c.) pontra váłtozik és megnevezése
módosul az a|ź.Ďbiak szerint:

c.) Gazdálkodásának besoľolása jogköľe alapján

Az a|apítő okiľat 10.) pontjának megnevezése módosul az a|álbbiak szeľĺnt:
I 0 .) A k ö lt s é gv e t é s í s ze rv v ezető i ének kinev ezési r endi e

Az alapítő okiľat 1 1.) p ontj ának m e gn evezése mĺódosul az a|ábbiak szerint:
I|.) A' kiiltségvetési szerv foglalkoztgtottiaínak foe|a|koztatálsiiowiszonva

Az alapítő okiľat 11.) pontjában az atábbi sztivegľész helyébe:
munkavállalók

az a|á'ňbi sziivegľész keľül:
foglalkoztatottak

Az a|apítő okiľat 12.) pontjának megnevezése módosul az alálbbiak szerint:
I2.) A kijltségvetésí szeľv képvise|etére iogosalltak

Zárő rendelkezés

Jelenmódosító okiľatotaKépviselő-testÍilet .......l20I1. CX.06.) sz,hatźttozatáva| elfogadta.
Jelen módosító okiľat 2011,. októbeľ 15. napjától hatályos.

Budapest, 20II. október 6.

Dr. Mészáľ Erika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

ľe
Szakfeladat szźlma Szakfeladat megnevezése

75195-2 ktizokÍatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
munkahelyi vendéslátás
skolarendszeren kíviili nem szakmai oktatás, vizsgánafts
skolaľendszeľenkívĹiliszakmaioktatás'vizsgáztatás

oktatási célok és esvéb feladatok



2. sz. mellék|et
ALAPÍTó oKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. töľvény (továbbiakban: lrnzoktatósi törvény) 3.$ (2)
bekezdése éľtelmében Budapest Fővaros VIII. kerĹiletJőzsefvźtosi onkormźnyzatKépviselő-
testtilete a rendelkezéste á||ő dokumentumok alapjan az 1989. évben Budapest VIII. ker.
Tanács YB. által létesített (alapított) Általános Iskola (alapításkoľi név) Jĺózsefváľosi
Egységes Gyĺigypedagĺígiai Módszeľtani Ktĺzpont és Altalános Iskola (elenlegi név)
intézmény számára 277/2009. (VI.17.) szrímú hatáĺozatával kiađott aIapitő o|<lratát az
államháztartási szalcfeladątok rendjéről szóló 8/2010. (X. ]0.) NGM tájékoztató értelmében

felülvizsgóka, és az óllamhóztartásról szóló ]992. évi XXXWil. torvény 90. f-ának, az
államháztartás műkÓdési rendjéről szóĺó 292/2009. (ilI.19,) Kormányrendelet és a
közoktatási törvény 37.$ (5) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt, módosított a|apítő okiratát ađja ki.

1.) Kiiltségvetésĺ szerv neve' székhelye

Józsefuaľosi Egységes Gyógypeđagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola
1084 Budapest
Tolnai Lajos utca 11-15.

oM azonosítója: 0384l3

2.) Ktiltséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve

Budapest, VilI. keľ. Tanács VB., 1989.

3.) Kiiltséevetési szeľv fenntaľtói a

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuiírosi onkormĺĺnyzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Ktiltségvetési szeľv ĺľányító és fenntartó szeľTe

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67 '

5.) Költséevetési szeľv típusa tĺjbbcélú intézmény: általános iskola és
a ktizoktatási törvénv alapián: egységes gyógypedagógiai módszertanl központ

évfolvamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maximális tanulĺílétszám: I45 fő



6.) Kiiltséevetési szeľv míĺkiidési kiire

Budapest Fővĺĺros VIII. keriilet

7.) Típus szeľinti besorolás

Általános iskola és egłsĺéges glógypedagógiai módszertani kozponĺ' A közoktatási törvényben
foglaltak alapján ĺinálló j ogi személyiséggel rendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatáľozott kłizfeladata

A kÓzohatósl törvény a|apján közfeladata akozoktatás, mely magźlban foglalja az tĺItaIźnos

iskolai nevelést és okÍatást, a pedagőgiai szakszo|gá|ati, valamint a pedagógiai szakmai
szo|gźitatás feladatait.

a.) alaptevékenysége

Az egységes gyógypedagógiai módszeľtaniiĺtézmény e||átjaaz iskola fe|adatát a kĺjzoktatási
tĺirvény 26.$ (4) bekezdése alapjźn, a közoktatási törvény 26.$ (1) bekezdése alapjan 8

évfolyammal rendelkezik, ahol _ az e törvény 6.$ (2) bekezdésében meghataľozottak szerinti
_ alapfokú, gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik, az eĺyhe éľtelmi fogyatékos, az enyhe

értelmi fog,latékos autista, mozgássérült, látássérült, hallássérült, beszédfogłatékos, tôbb

foglatékosság esetén halmozottan foglatékos gyermekek, valamint az integrźitan oktatható
középsúlyos értelmi fogyatékos gyeľmekek esetében. Az integráltan nevelhető-oktatható
sajátos nevelési igényu gyeľmekek esetén a kr)zoktatósi torvény 33 s (12) bekezdése szerinti
utazó szakember hálózat miÍlcĺ;dtetését, akozokďatási törvény 34.$-ában felsorolt pedagógiai

szakszolgálati feladatok közül _ a wőgypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás,

fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés _,

valamint a 36.$ (2)bekezdés b) pontja szerinti szaktanócsadós, c) pontja szerinti pedagógiai
tójékoztatás, továbbĺj e) pontja szeľinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének
önképzésének segítését, szervezését, mint pedagógiai szakmai szo|gá|tatást látja el.

Az intézmény a Képviselő-testiilet által elfogadott pedagógiai pľogram a|apjźn végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az lnténĺény magyaÍ
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást, valamint sajátos nęvelési igénytĺ tanulók oktatását

végzi.

AIlamháztaľtási
szakäg.azatszáma

At|amhántaľtásĺ szakágazat me gnevezés e

852010 Alapfokú oktatás



Szakfeladatok száma, megnevezése

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfolcu oktatás intézményeinek, programjainak komplex

tźtmogatása

85201 1

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

évfolyam)

852012
Sajátos nevelési igénnĺ általános iskolai tanulók nappali ľendszenĺ

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852013
Nemzeti és ętnikai kisebbségi tanulók nappali rendszeľtĺ általános

iskoiai neveiése, oktatása (i-4. évfolyam)

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

évfolyam)

8s2022
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerĹĺ általanos

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

85591 I Altalanos iskolai napkĺizi otthoni nevelés

85s91f Sajátos nevelési igéný tanulók napközi otthoni nevelése

8ss913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

8559t4 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

855915
Sajĺĺtos nevelési igényĺ tanulók általános iskolai tanulószobai

nevelése

8ss916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése

562913 I skol ai intézménv í étkezteté s

562917 Munkahelyi étkeztetés

931204 Iskolai, difüsport-tevékenység és támogatása

841901
onkormanyzatok, valamint többcélú kistéľségi tarsulások
elszámolásai

8s601 1 pedasóeiai szakszolsáltató tevékenység
856020 pedaeóeiai szakmai szolgáltatások



b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásának besoľolása jogkiiľe alapján

Az iskola <jnállóan múködő kĺiltségvetési szerv. Költségvetése a teljes intézményí műkĺjdési
és beszerzési költségvetési elóírźnyzatot tartaImazza. Az intézmény vezetoje a teljes
koltségvetési előiranyzat fe|ett rendelkezik. Az iskola pénzugyi-gazdasági tevékenységét
külön megállapodás atapjan az oná||őan mfüödő és gazdáIkodó Németh LászIő Altalános
Iskola (1084 Buđapest, Német u. 14.) Látjae|.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkoľmánvzati vawon" vagvon feletti rendelkezési iog

A Budapest VIII. keľĹileti ingatlan-nyilvrĺntaľtásb an 34803t2 brsz. alatt felvett 2238 m2

alapteľülettĺ, természetben 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 11-15. alatttaLźiható, a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat tulajdonát képező - általános iskola megnevezésű -
felépítményes ingatlan hasznáIata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint), valamint
vagyoni értélflĺ jogok, targyi eszkĺjzĺik (gépek, beľendezések, felszerelések, jĺáľmiĺvek)

haszná|ata źůLő ę szköz|eltaľ szeľint.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testiilet źL|taI alkotott rendeletekben meghatĺíľozott
szabályok azfuányadők

10.) A kiiltségvetésĺ szeľv vezetőiének kinevezési ľendie

Az intézmény vezetojét Budapest Főviĺľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat
Képviselő-testĹilete pźĺIyazat útján neveziki akoza|ka|mazottak jogállásaról szőIő |992. évi
xx)(III. töľvény, a közoktatásról szóló |993. évi L)oilX. törvény, a köza|ka|mazottak
jogáI|ásáről szóló I99f. évi )o(Xlil' törvény végľehajtásźtrő| szőIő 13811992. (X.8.) szźtmiĺ
Korm. ľendelet, valamint anęmzeti és etnikai kisebbségek jogairól sző|ő |993. évi L)OCVII.
töľvény figyelembevételével.

11.) A kiiltséwetési szerv foglalkoztatottiainak foelalkoztatási iogvĺszonva

A foglalkoztątottak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásrĺról sző|o |992' évi )oo(III. töľvény,
valamint az|992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykđnyvéről azírźnyadő.

12.) A ktĺltséevetési szerv képvÍseletéľe ioeosultak

Azintézméĺyvezetője,valamintazá|ta|amegbizottintézményidolgozó.



Zárő rendelkezés

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiratot Budapest Fővaros VIII. kerĹilet
Józsefuiíľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete .......120|1. (X. 06.) számú hatźttozatáva|
elfogadta, és ezze| egyidejűleg a jelen a|apitő okirat a Képviselő-testtilet 27712009. (vI. 07.)
szźlmthatźrozatávalkiadottalapítőokiľathelyébelép.
Hatályos: 20t1. októbeľ 15. napjától

Budapest, 20||. ol.ĺ:tóber 6.

Dľ. Mészáľ Eľĺka
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek Helviséqek száma
tanterem 13

szaktanteręm 4

logopédiai foglalkoztató, egyéni 2

fejlesztő szoba 4

tomaterem 1

tornaszoba I

sportudvar 1

igazgatőíiroda 1

nevelőtestĹileti szoba 1

helyettesi iľoda 1

gazdaságí vezetői iľoda 1

iigyviteli helyiség 2

könyvtár 1

k<!nyvtaÍszoba 1

orvosi szoba 1

spoľtszertar 1

aula (előtér, közcisségi téľ)

porta 1

obédlő 1

fozőkonyha
melegítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezeĺ belül felnőtt 1

ĺtkező
o|toző 2

hideg-meleg vizes zllhany oző 2

szemé|yzeti WC 4

tanulói WC 14

mosléktaro1ó
áléskamľa

raktiĺľ 1

szertźr 1

1l




