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Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 
alapító okiratának módosító okirata

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

Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3.§ (2) 
bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az  1989.  évben  Budapest VIII. ker. 
Tanács  VB.  által  létesített  (alapított)  Általános Iskola (alapításkori  név)   Józsefvárosi 
Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Központ  és  Általános  Iskola  (jelenlegi  név) 
intézmény  számára  277/2009.  (VI.17.) számú  határozatával  kiadott  alapító  okiratát  az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató értelmében  
felülvizsgálta,  és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  90.  §-ának,  az  
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Kormányrendelet  és  a 
közoktatási  törvény  37.§  (5)  bekezdésének  megfelelően  az  alábbi,  egységes  szerkezetbe 
foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.

Az alapító okirat 5.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
az 1993. évi LXXIX. törvény alapján:

az alábbi szövegrész kerül:
a közoktatási törvény alapján:

Az alapító okirat 6.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Budapest Józsefváros

az alábbi szövegrész kerül:
      Budapest Főváros VIII. kerület

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

az alábbi szövegrész kerül:
Általános iskola és egységes gyógypedagógiai módszertani központ.

Az alapító okirat 8.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján …

az alábbi szövegrész kerül:
A közoktatási törvény alapján …..

Az alapító okirat 8.) pont  a.) alaptevékenysége  szövegrész kiegészül az alábbiak szerint: 
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Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény ellátja az iskola feladatát a közoktatási 
törvény  26.§  (4)  bekezdése  alapján,  a  közoktatási  törvény  26.§  (1)  bekezdése  alapján  8 
évfolyammal rendelkezik, ahol – az e törvény 6.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti 
– alapfokú, gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik, az enyhe értelmi fogyatékos,  az enyhe  
értelmi  fogyatékos  autista,  mozgássérült,  látássérült,  hallássérült,  beszédfogyatékos,  több  
fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos   gyermekek, valamint az integráltan oktatható 
középsúlyos  értelmi  fogyatékos  gyermekek  esetében.  Az  integráltan  nevelhető-oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a közoktatási törvény 33. § (12) bekezdése szerinti  
utazó szakember hálózat működtetését, a közoktatási törvény 34.§-ában felsorolt pedagógiai 
szakszolgálati feladatok közül – a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, 
fejlesztő  felkészítés,  logopédiai  ellátás  konduktív  pedagógiai  ellátás,  gyógytestnevelés  –, 
valamint a 36.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, c) pontja szerinti pedagógiai  
tájékoztatás,  továbbá  e)  pontja  szerinti  pedagógusok  képzésének,  továbbképzésének 
önképzésének segítését, szervezését, mint pedagógiai szakmai szolgáltatást látja el. 
Az  intézmény  a  Képviselő-testület  által  elfogadott  pedagógiai  program  alapján  végzi 
tevékenységét  (képesség-kibontakoztató  és  integrációs  felkészítés).  Az  intézmény  magyar 
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást, valamint sajátos nevelési igényű tanulók oktatását 
végzi.

Az  alapító  okirat  8.)a.)  pontjában  az  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerülnek:
Főtevékenység
TEÁOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

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 tanulók nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelése, oktatása
80511-3 napköziotthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben)
92403-6 diáksport

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

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

Az alapító okirat 8.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
iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
oktatási célok és egyéb feladatok

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

Az alapító okirat 8.) pontjában a c.) pont számozása  b.) pontra változik.

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 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     foglalkoztatottjainak   foglalkoztatási jogviszonya  

Az alapító okirat 11.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
munkavállalók

az alábbi szövegrész kerül:
foglalkoztatottak

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

Záró rendelkezés

Jelen módosító okiratot a Képviselő-testület 394/2011. (X.06.) sz. határozatával elfogadta.
Jelen módosító okirat 2011. október 15. napjától hatályos.

Budapest, 2011. október 6.

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

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző      polgármester
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