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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat

Képviselő.testülete számár a

Tísztelt Képviselő.testÍilet!

A nemzęti köznevelésről sző|ő 20||. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. $-a
renđelkezik aľról, hogy az ővođai nevelés kivételével 20|3.januaľ |-tő| az állam gondoskodik
a köznevelési alapfeladĺok el|atásar ő|.
Az Nkt. 97. $ (4) bekezdése aľról rendelkęzik, hogy a fenntaľtónak a t<irvény hatáLyba lépését
k<jvetően négy hónapon beliil feliil kell vizsgźirua azintézmények alapítő okirattú.
Az a|apítő okiľatok módosításánál figyelembe vetttik az á||amháńartásrő| szóló törvény
végľehajtásáĺő| szőIő 36812011. (XII.3l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. ľendelet) 5.

$-át, valamint a köznevelési törvény 21. s (3) bekezdését, mely meghatározza akozneveléssel
foglalkozó költségvetési szervek a|apítő okiratának k<jtelező tartalmi elemeit.
A Korm. ľenđelet 5. $ (4) bekezdése szerint az a|apítő okirat módosítása esetén el kell
készíteni és a módosító okiľathoz csatolni azegységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratot is.
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2012. ĺovember 22. . sz. napiľend

áita| fenntaľtott iskolák és a
Szakmai Szo|gáItató Intézmény

Táľgy: Javaslat a Józsefuáľosi
Jĺózsefuáľosi Egységes Pedagógiai
alapítĺi okiratának módosítására

Onkoľmányzat
SzakszolgáIat és

A napiľendet rylklzart iilésen kell táĺgyalru, a renđeletJhaÍźrpza[ elfogadásĺához
egyszerríĺqinĺĺgíle[ szav azattöbbség szfüséges.
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BBľpRĺBszTÉSRE ALKALMAS :

fuvĺÁNEorľ.IA,
TEGYZO

Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi x

Hatfu ozatí j av aslat a bizottság számźr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ásźlt.



A alapító okiratok jelen módosításrĺnál átvezetéste kertiltek az Nkt. szerinti vá|tozások, az
általános iskolák esetében kĹil<jnösen a sajátos nevelési igéný tanulók fogyatékosság típusait
meghattrozó tĺiľvényi vá|tozás (4. s 25. pont).

A nevelési-oktatási íntézmények mfüödéséről és a köznevelési intézmények névhaszná|atźrőI
szóló 2Ol20I2. (V[I.31.) EMMI rendelet 123-125. $-ában foglalt előírásoknak való
megfelelés céljából keľiilt sor a Józsefuáĺosi Zeneiskola (1082 Budapest, Nap u. 33.) és a
Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgá|tatő Intézmény (1081

Budapest, II. Janos Pa|pápat& 4.) nevének módosítására is.

Az irtézmények nevének módosításához a köznevelési törvény 83. $ 4. bekezdése éľtelmében
kikértiik az intézĺĺények alkalmazotti közosségeinek véleményét, a 84. $ (9) bek. a) pontja
éľtelmében pedig a lőzsefvźtrosi Pedagógiu Szakszo|gä|at és Szakmaí Szolgźitatő Intézmény
esetében - tekintette| arta, hogy kĺlzreműködik a magyat nyelven folyó cigany kisebbségi
oktatásban részesĺilő gyeľmekek ellátásában
onkormány zat egy etértését is.

beszerezťlik a Józsefuaľosi Roma

A Losonci Téri Általános Iskola a ravop 3.I.7-IIĄ páIyázat megvalósítása során
rendszeľesen és haszonszerzés céljából |át el nem kötelezően végzett szo|gáItatői
tevékenységet, ezért az iskola igazgatőjának kéréséľe a|apítő okiratukba váIIalkozási
tevékenységként bekerült a856099 Egyéb oktatást kiegészitő tevékenység is.

A módosító okiľatok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratok az
előterjesztés 1 -1 6. mellékletét képezik.

Az á||an.háztartástőI szőIő 2011. évi CXCV. törvény 8. $ (1) bekezdés b) pontja szerint
költségvetési szerv alapításárajogosult helyi önkormźnyzatl' koltségvetési szerv esetén a helyi
önkoľmiínyzat.

A Képviselő-testület hatásköľe a helyi cinkoľmĺányzato|<ľőI szőIő 1990. évi LXV. törvény (a

továbbiakban: otv.; 10. $ (1) bekezdés g) pontjan alapul, mely szerint a képviselő-testület
hatásköréből nem flJházĺrlatő át iĺtézmény alapítása. Az Ötv. ts. $ (1) bekezdése a|apjan
minősített többség sziikséges a đĺjntés elfogadásához.

Az a|apitő okiratok módosítása pénzngyi fedezetet nem igényel.

Kéremazalźlbbihatáłozati javaslatelfogadását.

Ha'ľÁnoz,ł'TI JAVASLAT

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1' az źitďra fenntaľtott Deák Diak Általános Iskola' a Losonci Téri A|ta|źnos Iskola, a
Németh LászIő Általanos Iskola, a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvtĺ
Általanos Iskola, a Jőzsęfuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és

Általános Iskola, aYajđa Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, a Józsefurírosi
Zeneiskola (új név: Jőzsefvźttosi Alapfoku Zenemuvészeti Iskola) és a Józsefuáľosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szo|gáItatő Intézmény (t! név:
Józsefuáľosi Pedagógiai Szakszo|gálat és Pedagógiai Intézet) módosító okiľatát,
valamint a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiratát aZ

előterjesztés l-16. sz. mellékletében foglalt tartalommal, 20|2. december 15-i
hatállyal jőváhagyja.



2, fe|hatalmazza a polgármestert ahatározat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
aláíráséra.

Felelős: polgármester
Határidó: 2012. decembeľ 15.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszo|gáLtatási Ügyosztály
Intézményf elügyeletilľoda,PéĺungyíÜgyosztály

Budapest, 2012. november 8.

fi"-ł-^ P"Dil
Sríntha Péterné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából: /ąv
/



1.sz. melléklęt
Deák Diák Általános Iskola

a|apítő okiľatát módosítĺó okĺrat

A 2012. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiľat az alábbiak
szerint módosul.

Az alapítő okirat bevezető része az a|ź'Jlbiak szerint módosul:
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete 30812004.
(VII.08.) szźlmu határozata a|apjźn aZ 1995. évben Budapest Főváros v. kerůilet
onkoľmányzata áIta| létesített Deák Diák Általános Iskola (elenlegi név) iĺtézmény
számźra 105/2012. (III. 22.) sztlmu hatáĺozatával kiadott a|apítő okiratát a nemzeti
kôznevelésľől szóló 20]]. évi CXC. törvény (továbbiakban: ktjznevelési törvény) értelmében
felülvizsgálta, és az á|IamháztntásrőI szőIő 20|1. évi CXCV. töľvény, az á|Ianhźztartásról
szóló ttiľvény végrehajtásźxőI szőIő 368lf01 1. (KII. 31.) Korm. rendelet' a szakfeladatľendről
és az á||amháztartási szakágazatí ręndről szóló 5612011. (XII.31.) NGM ľendelet és a
koznevelési torvény 21' s (3) bekezďésének megfelelően az a|ábbi, egységes szęrkęzetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okíľat 5.) pontja az a|áhbiak szerint módosul:
5.) KöIrtséwetési szerv típusa a ktiznevelésí törvénv a|apiánz általános iskola

évfolvamainak száma:
felvehető maximális tanulólétszám:

Az alapitő okirat 7.) pontja az alá.Ďbiak szeľint módosul:
7.) Típus szerinti besoľolás:

Általrános iskola. A koznevelési torvényben foglaltak alapjźn
rendelkezik.

8 évfolyam
420 tő

önálló jogi személyiséggel

Az a|apító okiľat 8.) pontja az alábbiak szeľint módosul:
8.) Jo gszabálvban meehatáľozott ktizfeladata:

A kozneveĺési torvéĺy a|apján kozfę|adata a kĺ)znevelés, mely magában foglalja az áIta|ános
iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontja az a|álbbÍak szerint módosul:
a.) alaptevékenvsége:

Az iskola a koznevelésl tcirvény 10. $-a alapjźn 8 évfolyammal rendelkező íntézmény, ahol _
az e torvény 5. $ (1) bek. b) pontjóban meghatározotĺak szerinti - alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény részben énekes iskolai program' és a Képviselő-tęstület áIta| elfogadott
pedagógiai pľogľam alapjźn végzi tevékenységét (képességkibontakoztatő és integľációs
felkészítés). Az intézmény szakéľtői bizottság szakértői véleménye alapjźn e||átja a
ktiznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint: a kulanleges bánásmódot igénylő
beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (gyengén|źtő, nagyothalló), halmozottan
fogyatékos (beszédfogyatékos, gyengénlátó, nagyotha||ő), autizmus spektrum zavarral, vagy
egyéb pszichés fejlődési zavaľľal (súIyos tanulási, figyelem- vagy ma4atartásszabólyozósi
zavarral) küzdő sajátos nevelési igényu tanulók oktatását is.



Az a|apítő okiľat 10.) pontja az z|álbbiak szeľint mródosul:
10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének megbízásĺ rendie:

A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. kerülęt Jőzsefvźxosi onkormtnyzat
Képviselő-testiilete pźiyázat tújźlnbízza meg akoza|ka|mazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi
X)oilII. törvény, a köznevelési towény, a koza|ka|mazottak jogállásaľó| sző|ő 1992. éví
)ocilIl. törvény végľehajtásáról szőIő I38lI992. CX.8.) számu Koľm. rendelet
figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|źlbbiak szeľint mĺódosul:
11.) A ktiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében történik, ľájuk a közalkalmazottak jogállásĺáĺól szóló |992. évi XXXIII. törvény,
valamint amunka törvénykönyvéről szóló 20]2. évi I. tÓrvény az iľányadó.

Záradék

A Deak oiak altalános Iskola móđosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormlányzat Képviselő-testtilete .....l20|f.(XI.22.) számis,hatźrozatáva| 2012. decembeľ
1 5. h atálly a| hagyta jőv á.

Budapest, 2012. decembeľ ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis N{.áúé

polgáľmester



2.sz. melléklet

ALAPÍTó OKIRAT

Budapest Fővĺíros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete 308l2OO4.
(VII.08.) számű haLźrcĺzaLa alapjan ,dZ 1995. évben Buĺlapest Főváros v. keľiilet
onkormányzata által létesített Deák Diák Általános Iskola (elenlegi ĺév) iĺtézmény
szźtmára 105/2012. (Iil. 22.) szźĺní batározatával kiadott alapító okiľatát a nemzeti
koznevelésrőI szóló 20]]. évi CXC. torvény (továbbiakban: koznevelési törvény) értelmében
feliilvizsgálta, és az áIlarcháztartźsrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az áIlanhaztartásľól
szóló tĺjľvény végľehajtásárőI szőIő 3681201 1. (XII. 31.) Korm. ľendelet, a szakfeladatrendről
és az á||an.háńartási szakágazati renđtől szóló 5612011. (XII.31.) NGM renđelet és a
ktjznevelési torvény 21. s (3) bekezdésének megfelelően az aIábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Derík Diák Általĺános Iskola

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pźipápatér 4.

oM azonosítója: 034883

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia' alapítás éve:

Belváros-Lipótvaľos
Buđapest Főváros V. keľület onkormányzata
1051 Budapest, Erzsébettér 4.
jogutódlás folytan a|apítás éve: 1995.

3.) Kiiltséwetésĺ szeľv fenntaľtóia

Budapest Főváros VIII. keľĹil et J őzsefv árosi onkorm ány zat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67,

4.) Kiiltségvetési szeľv iránvító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváros VIII' kenilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.) Kő|tséwetési szerv típusa a kijznevelési tőrvénv a|apián: általĺĺnos iskola

évfolvamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maximális tanulólétszám: 420 fő

6



6.) Ktiltségvetési szeľv illetékessége. műkłidési ktire:

Körzetę: Budapest Főváľos VIII. keľüIet Józsęfuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete
áItaImeghatttĺozohtutcanév jegyzékszeriĺt.

7.) Típus szeľinti besorolás:

Általanos iskola. A köznevelési torvéĺyben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Jo gszabályban meehatáľozott kiizfeladata:

A knznevelési towény a|apjanközfe|adata a koznevelés' mely magában foglalja az á|ta|źtnos

iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a koznevelésl töľvény l0, $-a a|apjźn 8 évfolyammal rendelkęzó irttézmény, ahol _

az ę towény 5. s Q) bek. b) pontjdban meghatźnozotĺak szeľinti - alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az íntézmény részben énekes iskolai program' és a Képviselő-testület á|tal elfogadott
pedagógiai program a|apjtn végzi tevékenységét (képesség-kibontakoztató és integrációs
felkészítés). Az intézméĺy szakértői bizottság szakértői véleménye a|apjźn elIátja a

koznevelési torvény 4.s 25' pontja szerint: a kalt;nleges bánásmódot igénylő
beszédfogyatékos, érzékszęwi fogyatékos (gyengénlátó, nagyothalló), halmozottan
fogyatékos (beszédfogyatékos, gyengénlátó, nagyotha||ő), autizmus spehrum zavarral, vagl
eg,léb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vag)/ magatartásszabáIyozási
zavarral) kiizdő sajátos nevelési igénni tanulók oktatását is.

Allamháztaľtási
szakásazat szálma

Áilamh áztaľtási szakágazat megnevezés e

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

8s2000
Alapfokú okÍatás intézményeinek, programjainak komplex
támosatása

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

évfolvam)

852012
Sajátos nevelési igéĺyÍi általános iskolai tanulók nappali rendszeľĺi
nevęlése, oktatása (1.4. évfolyam)

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

évfolyam)

852022
Sajátos nęvelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszeľíí
nevelése' oktatása (5-8. évfolyam)

8ss91 1 Altalrínos iskolai napkĺjzi otthoni nevelés
855912 Saiátos nęvęlési ieényiĺ tanulók napkozi otthoni nevelése

855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

85591 s
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

s62913 Iskolai intézményi étkeztetés



562917 Munkahelvi étkeńetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

841901
onkormĺínyzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

910121 Könyvtári ál l omány sv arupítása. nvi lvántaľtás a

b.) Vállalkozási tevékenységet folvtathat, vállalkozásÍ tevékenvség céIiára a
mindenkoľi éves kiiltségvetésének kiadásából nem foľdíthat összeget.
A vállalkozási tevékenység arélĺyának felső hatáta a költségvetési szerv kiadásalban} oÁ.

Szakfeladatok száma, m egnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
8s5937 Máshova nem sorolt esyéb felnőttoktatás

c.) Gazdálkodásĺ besoľolása:

- Az iskola önállóan mrĺktjdő költségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes intézményi múk<idési és beszerzési k<iltségvetési e|őirźnyzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetője a teljes kciltségvetésí elofuányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzugyi-gazdasági tevékenységét kiilön megállapodás a|apján az öná|Iőan

műkodő és gazdá|kodó Németh Lász|ő Altalanos Iskola (1084 Budapest, Német u' 14.)
Iátja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkormánvzati vagyon. vagvon feletti rendelkezési iog:

A Budapest VIII. kertileti ingatlan-nyilvantartásbaĺ 34694 hrsz. a|att felvett 1944 m2
alapterületrĺ, teľmészetben 1081 Bp. II. János Pá| pápa tér 4. a|att ta|źtlhatő, a Budapest
Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonát képező - általanos iskola
megnevezésű - felépítményes ingatlarl hasznáIata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista
szerint), valamint vagyoni éľtékiĺ jogok, tźngyi eszkcjzök (gépek, berenđezések, felszerelések,
jáľművek)hasznźiataá||őeszki5z|e1társzerint.
Az intézmény a fenti felépítményes ingatlant a Józsefuáľosi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgá|tatő Intézménnyel megosztva hasznáIja, a Józsefi'árosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgá|at és Szakmai Szo|gá|tatő Intézmény áltaI hasznáIt
elkĹilönített ingatlanĺés z nagy sága 27 t,44 m" .

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület áItal alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok az irény adők.

10.) A ktiltségvetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuiíľosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete pźiyázatińjźnbízza meg a koza|kalmazottakjogállásĺáľól szóló 1992. éví
XxXm. tcirvény, a ĺôznevelési towény, a koza|ka|mazottak jogáIlásaről szóló 1992. évi
XXxn. tĺirvény végrehajttsárő| sző|ő 138ľ1992. (X.8.) szátń Korm. ľendelet
figyelembevételével.



11.) A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak fogIa|końatäsa koza|ka|ma,zotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a kcjzalkalmazotÍakjogállásaľól szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint amunka torvénykönyvéről szóló 2012. évi I. torvény az irányadó.

12.) A ktiltséevetési szeľv képviselete:

A költségvetési szeľv vezetője, valamint az źita|a megbízott íntézményí ďolgoző.

Zńradék

A Derík oifü ,ł.ltalános Iskola atapitő okiratát Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuarosi
Önkormányzat Képviselő-testülete .......l20|2.(xl.22.) számihatźrozatáva| 2012. december
1 5. hatálly a| hagýa j őv á.

Budapest, 2012. đecembeľ .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmesteľ



Függelék

He|yiségek He|yiségek száma
tanterem 16
szaktanterem 6
1o gop édi ai fo glal'ko ńató, e gyéni 1

fejlesztő szoba 2
tornateľem 1

tomaszoba 1

sportudvar 1

igazgatőíiroda 1

nevelőtestületi szoba 1

helyettesi iroda 1

gazdasági irođa 1

ügyviteli helyiség 1

könyvtáľ I

Könfiár olvasó 1

oľvosi szoba 1

orvosi váró 1

spoľtszertáľ 2
porta 1

ebédlő 1

me1egítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen beltil felnőtt 1

étkező 1

oltozó 2
hide g-mele g vizes zllharry oző 2

szemé|yzeti WC 7
tanulói WC 10
raktźr 2
szerttr 5
Egyéb : tanulócsopoľtos kisterme 3

Egyéb: klubszoba I

Egyéb DoK szoba 1

Egyéb: irattár 1

Egyéb: gázfogadő 1

E gyéb : szemé|yzeti zuharry oző 1

Egyéb: Brifé 1

Egyéb: pince 1

Egyéb : szeméIyzeti öltijző 2
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3.sz. melléklęt
Losonci Téľi Általános Iskola

a|apítő okiľatát módosító okirat

A20|2. április I. napjźúőI hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapitő okirat az alźtbbiak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az alábbiak szeľint mĺódosul:
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletę a
rendelkezésre á1ló dokumentumok alapjan az |982. évbęn Budapest VIII. ker. Tanács VB.
által létesített (alapított) Altalanos Iskola (alapításkori név) Losonci Téri Altalános Iskola
(elenlegi név) intézmény számźtra 10512012. (III. 22.) számí határozatával kiadott a|apítő
okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 20]1. évi CXC' torvény (továbbiakban: koznevelési
tÓrvény) éľtelmében felülvizsgálta, és az á||amháztartásľól szőIő 2011. évi CXCV. torvény, az
áIlaÍnhaztaÍtásról szóló törvény végĺehajtásćnől sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet' a
szakfelađatrendről és az źĺ||aľnháńartási szakágazati rendľől sző|ő 5612011. (xII.31.) NGM
rendelet és a kÓznevelési tt)rvény 2 ]. s Q) bekezdésének megfelelően az alźlbbi, egységes
szerkezetbe foglalt alapitő okiratát adjaki.

Az a|apítő okirat 5.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt mĺódosul:
5 .) Kő|ts éw etési szerv típusa a k ii zn ev e lés i tőrv ény alapián:

évfolyamainak száma:
felvehető maximális tanulólétszám :

Az a|apitő okĺľat 7.) pontja az a|źtbbiak szerint módosul:
7.) Típus szeľintĺ besorolás:

általanos iskola

8 évfolyam
724 fő

Altalanos iskola. A köznevelési towényben foglaltak alapjan önálló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|á.Jrbiak szeľint mĺódosul:
8.) Jogszabályban meehatáľozott közfeladata :

A koznevelési towény a|apján kĺizfeladata a koznevelés, mely magźlbal foglalja az á|ta|źtnos

iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okirat 8.)a.) pontj a az a|álbbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:
Az iskola a köznevelésl tĺirvény I0. s-a a\apján 8 évfolyammal rendelkező intézmény, ahol _
az e torvény 5. s O bek' b) pontjában meghatáľozottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
fotyik. Az iĺtézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai program alapjan végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). AZ lntézmény magyar
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat, valamint szakértői bizottság szakértői
véleménye aLapján e||átja a közneveĺési torvény 4.s 25, pontja szerint: a hilanleges
bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (nagyotha11ó)' halmozottan
fogyatékos (beszédfogyatékos, nagyothalló), vagy egléb pszichés fejlődési zavaľral (súlyos
tanulósi, figyelem- vagy mogatartásszabályozási zavarraĺ) h)zdő sajátos nevelési igényű
tanulók oktatását is. Testnevelés óra keretében kerĹileti úszás oktatást |át eI. Az iskola
hźnirenđjében szabélyozott módon e||átja az áIta|źnos iskolások úszásoktatását, a tanfolyamon
történő úszásoktatást, vizilabďa edzések tartását tanőrai és tanfolyami keľetben,
versenyeztetést, keľületi győgyuszás biztosítását általános iskolások részére, keľületi
ko zalka|mazottak ús zás l ehető s é s ének b i zto sítás át.

ll



Az a|apítő okirat 8.)b.) pontja kiegészül az a|á.Ďbi szakfeladat számmal és szakfeladat
m el:
Szakfeladat szálma Szakfeladat megnevezése
856099 Ewéb ohatást kieęészítő tevékenvsés

Az alapítő okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
10.) A köItségvetési szerv vezetőiének meebízásĺ ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvátosi onkormányzat
Képviselő-testiilęte pá|yźzatiftjźnbízza meg a k<jzalkalmazotĺakjogállásáról szóló 1992. évi
)ooil[. törvény, a köznevelési törvény, a közalka|mazoItak jogźilásáről szóló |992. évi
)ooilIl. tciľvény végrehajtásźttől' szőIő I38lI992. (X.8.) szźlmu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. tĺirvény figyelembevétęlével.

Az ĺlapítő okirat 11.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
11.) A kłiltségvetési szeľv foelalkoztatottiaĺľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kozaIkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a közalkalmazottak jogá||ásnő| szőIő |992. évi )ooilIl. törvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 2012. évi I. trvény az irányadó.

Zárad'ék

A Losonci Téri Általános Iskola módosító okiľatát Budapest Fővaros VIII. keľtilet
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-tęstülete ..,,.l2012.(XI.22.) szźműhatźrozatáva| 2012.
decembeľ 15. hatálly a| hagýa jővá.

Budapest, 2012. decembeľ ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Nĺ.áńé
polgáľmesteľ
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4.sz. melléklet

ALAPITO OKIRAT

Budapest Fővĺĺros VIII. keľĹĺlet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete a
rendelkezésre á1ló dokumentumok alapjan az 1'982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB.
által létesített (alapított) Altalanos Iskola (alapításkori név) Losonci Téri Altalános Iskola
(elenlegi név) intézmény szátmźra 1'0512012. (III. 22.) számi hatźrozatával kiađott alapítő
okiľatát a nemzeti koznevelésľől szóló 20]I. évi CXC. torvény (továbbiakban: köznevelési
törvény) éľtelmében felülvizsgálta, és az áI|anháńartáxől' szőIő 2011. évi CXCV. totvény, az
áI|affiháztaÍtásról szóló törvény végrehĄtásáról szóló 368120|1. (XII' 31.) Korm. reĺđe|et, a
szakfeladatľendről és az áIlanháztartásí szakétgazati ľendről szó|ő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a köznevelési torvény 2], s Q) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltségvetési szeľv:

Neve: Losonci Téľi Általános Iskola

Székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 1.

oM azonosítója: 034932

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia. a|apítás éve:

Budapest VIII. ker. Tanács VB., 1982.

3.) Kłiltségvetési szerv fenntartóia:

Budapest Főváro s VIII' keľület Józsefu ĺáľo si onkormányzat
1082 Budapest
Baľoss u. 63-67.

4.) Ktiltségvetési szeľv iránvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormtnyzatKépviselő-tęstülete
1082 Budapest
Baĺoss u.63-67.

5 .) KőIrÍs éw etési szerv típusa a k ij zn ev e lé s i tőrv énv a|apiánz

évfolyamainak száma:
felvehető maximális tanulólétszám:

általános iskola

8 évfolyam
]24 fő

IJ



6.) Ktĺltséevetési szeľv illetékessége. műkiidési kiire:

Korzete: Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilęte
által meghat fu ozoÍt utcanév j eg y zék szerint.

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Altalános iskola. A koznevelési torvéĺyben foglaltak alapjan önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Joeszabálvban meghatáľozott ktizfeladata :

A koznevelési towéĺy a|apjánkozfeladata a koznevelés, mely magźlban foglalja az áIta|énos
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a köznevelésl törvény I0. $-a alapján 8 évfolyammal ľendelkezo iĺtézmény, ahol _
az ę torvény 5. s (]) bek. b) pontjában meghatátozottak szeľinti - alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Azintézmény a Képviselő-tęstület által elfogadott pedagógiai progľam a|apjánvégzi
tevékenységét (képesség-kibontakońatő és integrációs fęlkészítés). Az íntézmény magyaÍ
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat, valamint szakertői bizottsóg szakertői
véĺeménye a|apjźn e||átja a kÓznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint: a kulanleges
bónásmódot igénylő beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (nagyothalló), halmozottan
fogyatékos (beszédfogyatékos, nagyothalló), vągy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulósi, fig,,elem- vag/ magatartósszabólyozási zavarľaĺ) küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók oktatását is. Testnevelés óra keretében keľületi úszás oktatást lát el. Az iskola
hźĺzhendjében szabályozott módon e||átja az á|talános iskolások úszásoktatását, a tanfolyamon
történő úszásoktatást, vizi|abđa edzések tartásźlt tanórai és tanfolyami keretben,
versenyeztetést, kerületi győgyűszás biztosításat általános iskolások részére, kerĹileti
közalkalmazottakúszáslehetősésénekbiztositását.

Allamháztaľtási
szakásazatszáma

Allamháztaľtási szakágazat m egnevezés e

852010 Alaofokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfe|adat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
támosatása

85201 I
Altalános iskolai tanulók nappali rendszeľű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

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

8520r3
Nemzetiségi tanulók nappali ľendszęrű általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

852021
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerĹi nevelése, oktatása (5-8.
évfolvam)

852022
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali ľendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
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8s2023
Nemzetiségi tanulók nappali ľendszerú általános iskolai nevelése,
oktatása (5 -8. évfolvam)

85591 I Altalános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isénvii tanulók napkĺizi otthoni nevelése
855913 Nemzetisési tanulók nar.kózi otthoni nevelése
85s914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

85591s
Sajátos nevelési igényrĺ tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

85s916 Nemzetisési tanulók általános iskolai tanulószobai nevęlése
5629t3 lskolai intézméĺvi étkeńetés
562917 Munkahelvi étkęztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
93rr02 Sportlétesítmények működése és fei lesztése
9t0r2r Könyvtáľi állomany gy aľapításą nyilvántanása

b.) Vállalkozásĺ tevékenységet folytathato vállalkozási tevékenység céljáľa a mindenkoľi
éves kiiltségvetésének kĺadásábĺól nem foľdíthat összeget.
A vállalkozási tevékenység arźnytnak felső hatźlra a kĺiltségvetési szerv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

c.) Gazdálkodási besoľolása:

- Az iskola ĺjnállóan műkc'dő kĺiltségvetési szerv.
_ Kĺiltségvetése a teljes íntézményi mfüödési és bęszeruési kĺlltségvętési elofuźnyzatot

tartalmazza.
- Azintézmény vezetóje a teljes költségvetésí előíráĺyzat felett rendelkezik.

Az iskola pénnigyi-gazdasági tevékenységét kiilön megállapodźs a|apjźn az ónéllóan
mfüĺjdő és gazdá|kodó Némęth Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)

|átja e|.

9.) A feladat ellátását szoleáló iinkormányzati vagyon. vagyon feletti rendelkezési iog:

A Budapest VI[. kerüIęti ingatlan-nyilvántartásb an 35728t32 lrsz. alatt felvett 7913 m2
alapterületű, teľmészetben 1083 Bp. Losonci tér 1. a|atttalá|hatő, a Budapest Főváľos VIII.
kerĹilet Józsefuáľosi onkormźnyzat tulajdonát képező - általános iskola megnevezésiĺ -
felépítményes ingatlan hasznźůata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint), valamint
vagyoni éľtékű jogok, tátgyi eszkcjzcjk (gépek, berendezések, felszerelések, jáľművek)
hasznáIata áIIő eszko z|e ltiíľ szeľint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képvisęlő-testület á|ta| alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok az ír tny aďők.

10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:

A költségvetési szeľv vezetójét Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsęfvátosi onkormányzat
Képviselő-testülete pá|yázat iÍjánbízza męg a kozalkalmazottak jogá||ásátő| szőIő 1992. éví
XXXIII. törvény, a koznevelési Íörvéĺy, a koza|ka|mazoltak jogáI|ásáről szóló 1992. évi

l5

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
680002 Nem lakóineatlan bérbeadása. üzemeltetése
8s5937 Máshova nem sorolt eeyéb felnőttoktatás
8s6099 Ewéb ohatóst kiepészítő tevékenvs és



)ooilIl. töľvény végľehajtásárőI sző|ő |38lI992. (X.8.) számí Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségekjogairól szóIő2011. évi CL)o(IX. töľvény figyelembevételével.

11.) A kiiltséevetési szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megieltilése:

A foglalkoztatottak fogIa|koztatása koza|ka|mazoÍti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájú< akozalkalmazottakjogállásaról szóló 1992. évi )oofiI. tĺirvény,
valamint amunkg tÓľvénykÓnyvéről szóló 20]2. évi I. törvény az irónyadó.

12.) A kiiltségvetési szerv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az źitalamegbízottintézményi đo1gozó.

Záradék

A Losonci Téri A|talarlos Iskola alapítő okiratát Budapest Főviĺľos VIII. keľület Józsefuarosi
onkormányzat Képviselő-testülete ........ĺ2012.(XI.22.) száműhatźrozatźlva|2012. decembeľ
1 5. hatálly a| hagýa j őv á,

Budapest, 20 12. december

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek Helviséqek száma

"anterem 24

lzalĺ:tanterem 9

logopédiai foglalkoztató, egyéđ 1

fejlesztő szoba 3

tornaterem 1

|oľnaszoba 1

spoľtudvar 1

igazgatőíiroda 1

nevelőtestÍileti szoba 1

helvettesi iroda 1

qazdasźĘi v ezetoi ír o đa 1

iigyviteli helyiség 1

konfiaľ I

kcinwtaľszoba
oľvosi szoba 1

sportszertaľ 4

aula (előtéľ, közösségi téľ) 1

poľta 1

bédlő 1

főzőkonvha
melegítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

ĺtkező 1

oltijlző 5

hideg-mele g vizes ztlhany oző 5

szeméIyzeti WC 7

tanulói WC 10

mos1éktaľoló 1

é1éskamĺa

raktár 6

szertár (pincében is) 5

egyéb: úszómedence 1

egyéb: gépház helyiségei 4

egyéb: FOTAV 1

t'1



Németh LászlőÁltalános Iskola 
5.sz. melléklet

alapító okiratát módosító okirat

A 2012. augusztus I. napjátőI hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapitő okirat az alábbíak
szeľint módosul.

Az a|apitő okiľat bevezető része az a|ábbiak szeľint módosul:
Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete a
rendelkezésľe álló dokumentumok alapján az Í895. évben Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) Polgári Fiúiskola (alapításkoľi név) Németh Lász|ő Altalános Iskola
(elenlegi név) intézmény számfua 230/20l2.(WI.05.) számil hatźrozatával kiadott a|apitő
okiratát a nemzeti kć)znevel,ésľől szóló 20]]. évi CXC. torvény (tovóbbiakban: koznevelési
torvény) értelmében felülvizsgálta, és az źlIlanhźtztartásrő| szőIő 2011. évi CXCY. totvény, az
áIlarnhaztartásról szóló tĺirvény végľehajtásźnő| sző|ő 36812011. (XII. 31.) Koľm. rendelet, a
szakfeladatrendľől és az á||anhźlńartásí szakźĺgazati renđről sző|ő 56lf011. (XII.31.) NGM
rendelet és a ktjznevelési toľvény 2]. s (3) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okiratát adja ki.

Az a|zpítő okĺľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
5 .) Kö|ts éw etési szerv típusa a k ö zn ev e lés i tőw énv a|apián:

évfolyamainak száma:
felvehető maximális tanulĺilétszám:

Az a|apitő okiľat 7.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
7.) Típus szeľinti besorolás:

általános iskola

8 évfolyam
560 fő

Altalános iskola. A köznevelési totvényben foglaltak aIapjźn önálló jogi személyiséggel
rendelkęzik.

Az a|apítő okĺľat 8.) pontja az a|á.ňbiak szerint mĺódosul:
8.) Joeszabályban meehatáľozott ktizfeladata :

A koznevelési Íorvéĺy aLapjankozfeladata a köznevelés, mely magában foglalja az á|taltnos
iskolai nevelést és oktatást.

Äz a|apítő okirat 8.)a.) pontj a az a|ábbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenvsége:
Az iskola a köznevelésl t<irvény I0. $-a alapján 8 évfolyammal rendelkező iĺtézmény, ahol _
az e torvéĺy 5 s (1) bek. b) pontjdban meghatfuozottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az íĺtézmény a Képviselő-testtilet áItaI elfogadott pedagógiai program alapjan végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az angol és testnevelés
emelt szinttĺ oktatása mellett az intézmény magyaÍ nyelven folyó cigĺíny kisebbségi oktatást
folytat, valamint szakéľtői bizottság szakértői véleménye a|apjáĺ e||tńja a kjznevelési torvény
4.s 25' pontja szerint: a kt;lönleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, érzékszervi
fogyatékos (nagyothalló, gyengénlátó), halmozottan fogyatékos (beszédfogyatékos,
nagyothalló, gyengénlátő), akadźiymentesítést nem igénylő mozgósszervi fog,latékos, ýagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figłelem- vagy magatartásszabályozási
zavaľral) küzdő sajátos nevelési igénytĺ tanulók oktatását is. Első-negyedik évfolyamon
iskolaotthon és logopédiaí osztáIy működik.
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Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a az a|ábbiak szeľint módosul:
c.) Gazdálkodási besorolása:

_ Az iskola önállóan mĺĺködő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- Külön megállapodás alapján az iĺtézményen beltil műkĺidő gazďasági szervezęt eIlźńja

az a|ábbi önállóan miiködő kĺiltségvetési szervek pénzngyi-gazdasági tevékenységét.

Az a|apitő okĺľat 10.) pontja az alźlbbizk szeľint módosul:
10.) A költségvetésĺ szerv vezetőiének megbízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetojét Buđapest Fővaros VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testülete páIyázat iltjánbizza meg a koza|ka\mazottak jogállásaľól sző|ő |992. évi
)ooilIl. t<irvény' a köznevelési torvény, a kozalka|mazottak jogállásáľól szóló 1992. évi
)ooilI. töľvény végrehajtásaról szóló I38lI992. (X.8.) számű Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőLő 2011. évi CL)O(IX. törvény figyelembevételévęl.

Záradék

A Németh Lász|ő Általanos Iskola módosító okiratát Budapest Főváros VIII' keľület
Józsefuaĺosi Önkorm źnyzat Képviselő-testiilete .....120|2.6I.22.) szźműhatátozatáva| 2012.
december 1 5. hatálly a| hagýa jővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
iegyző

Dr. Kocsĺs Máté
polgármesteľ

Ssz Kiiltsécvetési szeľv neve Címe
I Deák Difü Altalanos Iskola 1081 Bo. II. Janos PáIpźnat& 4.

f. Lakatos Menyhért Józsefuaĺosi Altalĺínos
Múvelődési Központ

1086 Bp. Bauer Sandor u. 6-8.

3. Losonci Téri Altalĺĺnos Iskola 1083 Bo. Losonci tér 1
4. Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási

Nvelviĺ Áltatanos Iskola
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

5. Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszeľtani Kĺjzpont és Altalanos Iskola

1084 Bp. Tolnai L. u. 11-15.

6. Vajda Péter Enek-zenei Altalĺĺnos és
Sooľtiskola

1089 Bp. Vajda P. u. 25-31.

7. Jó z s e fv ár o s i Al apfo lcu Ze ne miÍv é s z e t i I s ko l a 1082 Bp. Nap u. 33.

8. Józsefvdrosi Pedagógiai Szaluzolgólat és

Pedaęópiai Intézet
1081 Bp. II. Janos Pá|pápatér 4.
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6.sz. melléklet
ALAPÍTŐ oKIRAT

Budapest Fővĺáľos VIII. kęrĹilet Józsefuaĺosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a
ľendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895. évben Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) Polgári Fiúiskola (alapításkori név) Németh Lásztő Általános Iskola
(elenlegi név) intézmény szźmźľa 230/2012.(WI.05.) szźmű határozatával kiadott alapítő
okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 20]I. évi CXC' torvény (továbbiakban: koznevelési
tÓrvény) értelmében felüIvizsgálta, és az áLlamhźńartásról szőIő 2011. évi CXCV. torvény, az
á||arflháztartásról szóló töľvény végrehajtásarő| szőIő 36812011. (XII. 31.) Korm. rcndelet, a
szakfeladatrendľől és az źů|aĺr'hź.r'tartźsí szakágazati ľendľől szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a koznevelési torvény 2]. s (3) bekezđésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Németh Lász|ő Általĺínos Iskola
Székhelye: 1084 Budapest, Német utca |4.

telephelvei:

spoľtuđvar: 1084 Budapest
Jőzsef v22.

játszőuďvar: 1084 Budapest
Német u.12.

oM azonosítója: 03492|

2.) Költséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest Székesfővaľos, 1 895.

3.) Ktiltségvetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváľos VIII. keľtil et Jőzsęfvźtosi onkorm ányzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Kłiltségvetési szeľv iránvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuarosi onkormtnyzatKépviselő.testiilete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

5.) Kő|tséwetési szerv típusa a ktjznevelési tőrvénv a|apián: általános iskola

évfolyamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maximális tanulĺilétszám: 560 fo
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6.) Ktiltségvetési szeľv illetékesséee' műktidési kiiľe

Körzete: Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźrosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete
által me gh atétt o zoĺt utcanév j e g y zék szeint.

7.) Típus szeľĺnti besorolás:

Általanos iskola. A kÖznevelési törvényben foglaltak alapjan önálló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

8.) Joeszabálvban meehatározott kiizfeladata:

A koznevelési toĺvéĺy alapján kozfeladata a koznevelés, mely magában foglalja az áItaláĺos
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a köznevelésl törvény 10. $-a a|apján 8 évfolyammal ľendelkező intézmény, ahol_
az e torvéĺy 5. $ (1) bek. b) pontjában meghatáľozottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az iĺtézmény a Képviselő-testĹĺlet által elfogadott pedagógiai progľam alapján végzí
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integľációs felkészités). Az angol és testnevelés
emelt szinfri oktatása mellett az intézmény magyar nyelven folyó cigĺány kisebbségi oktatást
folytat, valamint szakértői bizottsóg szakértői véleménye a|apjtn e||átja a koznevelési torvény
4.s 25. pontja szeľint: a lctłlonleges bánásmódot igénylő bęszéđfogyatékos, érzékszewi
fogyatékos (nagyothalló, gyengénlátó), halmozottan fogyatékos (beszédfogyatékos,
nagyothalló, gyengénlátő), akadá|ymentesítést nem igénylő mozgásszervi foglatékns, vag
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fi'gyelem- vag/ ma4atartásszabályozási
zavarľal) küzdő sajátos nevelési igényti tanulók oktatását is. Első-negyedik évfolyamon
iskolaotthon és logopédiai osztá|y mfüĺjdik.

A||amhántartási
szakág:azatszáma

Államháztaľtási szakágazat me gnevezése

8s2010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
támosatása

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

évfolvam)

852012
Sajátos nevelési igényu általános iskolai tanulók nappali ľendszenĺ
nevelése. oktatása (1 -4. évfolvam)

852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általanos iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolyam)

852021
Általanos iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.

évfolvam)

852022
Sajátos nevelési igéný általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése. oktatása (5-8. évfolvam)

8s2023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerú általános iskolai nevelése,

oktatása (5-8. évfolyam)
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85591 1 Altalános iskolai naokozi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isényű tanulók napkozi otthoni nevęlése
855913 Nemzetisési tanulók napközi otthoni nevelése
8559r4 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

8ss9 1 5
Sajátos nevelési igényu tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

8ss916 Nemzetiségi tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézménvi étkęztętés
562917 Munkahelvi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
855937 Máshova nem soľolt eevéb felnőttoktatás
9r0tzt Könyvtári állomány sv arapítźLsa. nvilvĺírrtartása

b.) Vállalkozásĺ tevékenységet folytathat, vá,||a|kozźlsi tevékenység céIjáľa a mindenkoľi
éves ktiltségvetésének a kiadásából nem foľdíthat iisszeget.
A vállalkozási tevékenység arányának felső hattlra a költségvetési szerv kiadásaiban} oÁ.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

680002 Nem lakóin sat|arl bérbeadása. üzemeltetése

c.) Gazdálkodási besoľolása:

- Az iskola önállóan múködő és gazdá|kodó költségvetési szerv.
- Külön megállapodás a|apjén az intézményen belül működő gazdasági szervezet e||átja

az alábbi önállóan működő költségvetési szervek péĺlnigyi-gazđasági tevékenységét.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmányzati vagyon. vagyon feletti rendelkezési ioe:

A Buđapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvántartásb an 349|5 htsz, a|att felvett 1649 m2
alapterületú, természetben 1084 Bp. Német u. 74. a|att taláIhatő, a Budapest Főváľos VIII.
keľület Józsefvárosi Önkoľmányzat tulajďonźú. képező _ á|ta|źnos iskola megnevezésiĺ -
felépítményes ingatlan haszntiata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), a34916kvsz.

alatt felvett 538 m2 alapteľületű, természetben 1084 Bp. József u. 22. alatt ta|á|hatő, a

Ssz Kiiltséevetósi szeľv neve Címe
9. Dęfü Diak Altalanos Iskola 1081 Bp. II. Janos Pźipźnat& 4.

10. Lakatos Menyhéĺt Józsefuarosi Altalános
Művelődési Kcjzpont 1086 Bp. Bauer Sándor u.6-8.

11 Losonci Téri Altalanos Iskola 1083 Bp. Losonci téľ 1
12. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási

Nvelviĺ Általános Iskola
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

13. Józsefuáľosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Ktjzoont és Altalános Iskola

1084 Bp. Tolnai L. u. 11-15.

T4, Vajda Pétęľ Enek-zenei Altalĺĺnos és
Sportiskola

1089 Bp. Vajda P. u. 25-31.

15. Józs efv ár o s i Al apfo kĺi Zeneműv é s z e ti Is ko l ą 1082 Bp. Nap u. 33.
16. Józsefvárosi Pedagógiai Sząlrszolgálat és

Pedasósiai Intézet
1081 Bp. II. Jĺínos Pá|pápatér 4.



Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺrosi Önkoľmanyzat tu|ajdonát képező ingatlan
(sportudvar) hasznźiata, a34914llrsz. alattfelvett 551 m2 alapterületű, teľmészetben 1084 Bp.
Német u. 12. a\att talá|hatő, a Budapest Fővĺíľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzat
tulajdonát képező ingatlan fiátszőudvar) hasznáIata, valamint vagyoni éľtékiĺ jogok, tngyí
eszközĺjk (gépek, berendezések, felszeľelések, jáľművek) haszná|ataáIlőęszkozleltiáľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testtil et ćital alkotott ľendeletekb en meghatározoÍt
szabályok az irány ađők.

10.) A ktiltséevetési szerv vezetőiének meebíZásÍ rendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmányzat
Képviselő-testülete pá|yźzatiftjtnbízza meg a kozalkaImazottak jogá||ásźltől szóló |992. évi
)O(XIII. törvény, a köznevelési törvény, a koza|ka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXxn. törvény végľehajtástrőI szőIó I38l|992. (X.8.) sztm,Ú Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő2011. évi CL)o(IX. t<lrvény figyelembevételével.

11.) A ktiltségvetési szeľv foelalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatásĺ iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében történik, rájuk a kłjzalka|mazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi X)O(III. t<irvény,
valamint a munka törvényk<inyvéről szóló 20|2. évi I. tĺirvény azirźnyađő.

12.) A ktiltségvetési szeľv képviselete:

A kĺiltségvetési szerv vezetóje, valamint az źitaLa megbízott inté,zményi dolgozó.

Záradék

A Németh Lász|ő Általános Iskola a|apítő okiratát Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete ......ĺ2012.(XI.22.) szźlmu hatttrozatáva|
2012. decembeľ 1 5. hatálly a| hagyta jőv á.

Budapest, 201f. decęmber ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Ndáúé
polgármesteľ
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Függelék

Helyiségek [Ielyiségek
szäma

tanterem 23

szaktanteľem 7

o gopédiai fo glalkoztató, egyéni 4

fejlesztő szoba
tornaterem 2

lornaszoba I

igazgatőífuoda 1

nevelőtestĹileti szoba I

helvettesi iľoda I

gazdasági vezetői iroda I

Ĺigyviteli helyiség 2

könyvtár I

kĺinyvtaľszoba
crvosi szoba I

sportszertáľ I

lula (előtér, kĺizĺisségi téľ)

oorta I

;bédlő I

főzőkonyha I

melegítőkonyha
tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

étkező

o|toző nJ

hideg-meleg vizes zuhany ozó a
J

személvzeti WC a
J

tanulói WC I
mosléktároló I

é1éskamĺa 1

raIďźľ 9

szęrtár 5

egyéb:gázťogađő I

egyéb:klubhelyiség 1

szolgálati lakás I

tetasz I
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7.sz. melléklet
Molnár Ferenc Magyaľ.Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Általános Iskola

alapító okĺratát módosítĺó okiľat

A 2012. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiľat az a|ábbiak
szerint módosul.

Az alnpítő okiľat bevezető része az alábbĺak szerĺnt módosul:
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapjan az t895. évben Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) Polgáľi Fiúiskola (alapításkori név) Németh Lász|ő Altalános Iskola
(elenlegi név) intézmény szttmáta 230/2012.(WI.05.) számí hatáĺozatával kiadott a|apitő
okiratát ą nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (továbbiakban: kozneveĺési
torvény) éľtelmében felülvizsgálta, és az á||amhánartásról szóló 20|I. évi CXCV. torvény, az
áIlaffiháńartásról szóló törvény végľehajtásańl' sző|ő 368120|1. (X[. 3l.) Korm. rendelet, a
szakfeladatrendľől és az á||anháztaftási szakágazati rendről sző|ő 5612011. CXII.31.) NGM
rendelet és a koznevelési törvény 21' s Q) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szęrkezetbę foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az ł|ábbiak szeľint módosul:
S.)Kő|tséwetési szerv típusa a kiiznevelési törĺĺény a|apián:

évfolvamainak száma:
felvehető maxĺmálĺs tanulĺílétszám:

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|ábbizk szerĺnt módosul:
7.) Típus szerinti besoľolás:

Általanos iskola. A köznevelési torvényben foglaltak a|apján
rendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ź.}biak szeľint módosul:
8.) Jogszabályban meghatáľozott ktizfeladata:

általanos iskola

8 évfolyam
660 fo

önálló jogi személyiséggel

A koznevelési törvény a|apjánkozfeladata a koznevelés, me|y magában foglalja az éitaltnos
iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okĺľat 8.)a.) pontj z az a|ábbiak szerint módosul:
a.) alaptevékenvsége:
Az iskola a koznevelésl törvény 10' $-a a|apján 8 évfolyammal ľendelkező iĺĺtézmény, ahol _
az e torvény J. $ (1) bek. b) pontjában meghatározottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézméĺy a Képviselő-testrilet által elfogadott pedagógiai pľogľam a|apján végzí
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészités). Az emelt kĺivetelményiĺ
testnevelés, idegen nyelvek (német, angol) és természettudományok oktatása mellett, magyaÍ-
angol két tanítási nyelvíĺ oktatást, magyat nyelven folyó cigríny kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottság szakértői véleménye alapjźn ellźúja a köznevelési tÓrvény 4.s 25.

pontja szerint: a hłlanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyeĺem- vagl magatartásszabályozási zavarral) küzdő
sajátos nevęlési igéný tanulók oktatását is. Ellátja a kerületi gyógýestnevelési feladatokat is.
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Az a|apítő okirat 10.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt mĺódosul:
10.) A ktiltségvetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormányzat
Képviselő-testtilete pćĺ|yázatiftjźnbízza meg a koza|kalmazottak jogállásaľól sző|ő |992. évi
XXXII. töľvény, a ktjznevelési torvény, a koza|kalmazottak jogá||ásáről szóló 1992. évi
XXXIII. ttiľvény végrehajtásaľól szóló I38lI992' (X.8.) sztlmu Korm' rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CDO(IX. törvény figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az alábbiak szeľint módosul:
11.) A kiiltséwetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megielłilése:

A foglalkoztatottak foglaIkońatása kozalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a kozaLka|mazottak jogállásárőI szőIő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint amunka törvénykÓnyvéről szóló 2012. évi I. tĺ;rvény az irányadó.

Záradék

A Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási NyelvĹi Általanos Iskola módosító okiratát
Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete
.....|20I2.(XI.22.) számíhatźľozatával2012. december 15. hatáltyalhagytajővá.

Budapest, 2012. december ......

Rĺmán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áLté
polgáľmesteľ
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8.sz. melléklet
ĺ.r,a.pÍľó oKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmiínyzat Képviselő-testĹilete a
ľerrdelkezésre á1ló dokurrrelrturrrok alapjárr az 1886. évberr Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) Polgáľi Leányĺskola, illetve az 1964. évben Budapest, Y[I. keľ. Tanács
VB. által létesített (alapított) Általáoos Iskola, (alapításkori név) Molnár Ferenc Magyaľ.
Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola (elenlegi név) intézmény szźlmára
105/2012.(Iil.22.) szźtmtlhatározatával kiadott a|apítő okiratát a nemzeti kÓznevelésről szóló
20]1. évi CXC. törvény (tovóbbiakbąn: kr)znevelési torvény) értelmében felülvizsgálta, és az
áI|amháńartástő| szőIő 20|I. évi CXCV. törvény, az áLlanháúartástőI szőIő törvény
végľehajtásarő| sző|ő 368120II. (Xn. 31.) Korm. rendelet, a szakfeIađatrendről és az
á|IaÍnháńartási szakágazatirenďről szóló 5612011. (XII.31.) NGM rendelet és a ktjznevelési
törvény 2]. s Q) bekezdésének megfelelőet az a|źlbbi, egységes szeľkezetbe foglalt a|apítő
okiratát adja ki.

1.) Kiĺltséevetési szeľv:

Neve: Molnráľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvú Altalanos Iskola

Az intézmény angol neve: Molnĺĺľ Ferenc Hungarian-English Bilingual Elementaľy
School

Rtivĺdített neve: Molnĺĺĺ Ferenc Általĺĺnos Iskola

Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

oM azonosítója: 034936

2.) Ktiltségvetésĺ szerv alapítóia. alapítás éve:

Budapest Székesfővĺĺľos, 1 886., illetve
Budapest, VIII. ker. Tanács vB., |964.

3.) Ktiltséwetésĺ szerv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. kerül et J őzsefv árosi onkorm źnyzat
1082 Buđapest
Baľoss v 63-67.

4.) Ktiltségvetési szeľv iránvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.) Ktiltségvetési szeľv típusa a ŕoezeyely'sj tiirvénv alapián:

évfolyamainak száma:
felvehető maximális tanulĺilétszám :

általános iskola

8 évfolyam
660 fő
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6.) Kłiltséwetésĺ szeľv illetékesséee. műkiidési ktiľe

Körzete: Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvtrosi onkoľmtnyzat Képviselő-tęstiilete
által me ghat ár o zott utcanév j e g y zék szeriĺt.

7.) Típus szerinti besoľolás:

Általános iskola. A köznevelési torvéĺyben foglaltak aIapján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8. ) Jogszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:

A koznevelési torvény a|apján közťe|ađata a koznevelés, mely magábarl foglalja az á|ta|ános
iskolai nevelést és oktatást'

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a közneveĺési töľvény l0. $-a alapján 8 évfolyammal ľendelkęzó intézmény, ahol _
az e torvény 5. $ (]) bek. b) pontjĺźban meghatározottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testiilet által elfogadott pedagógiai progľam alapjan végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az emelt követelményú
testnevelés, idegen nyelvek (német, angol) és teľmészettudományok oktatása mellett, magyaÍ-
angol két tanítási nyelvíĺ oktatást, magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottság szakértői véleménye alapjźn e|Iźĺja a koznevelési törvény 4's 25'
pontja szerint: a kĺ;lanleges bánásmódot igényĺő beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tąnulósi, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is. Ellátja a kerĹileti gyógýestnevelési feladatokat is.

Allamháztaľtási
szakáeazatszáma

Allamháztartási szakágazat m egn evezése

8s201 0 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, pľogramjainak komplex
támosatźÉa

85201 I
Altalános iskolai tanulók nappali renđszeľiĺ nevelése, oktatása (1-4.
évfolvam)

852012
Sajátos nevelési igényti általanos iskolai tanulók nappali ľendszerű
nevelése. oktatása í1 -4. évfolvam)

8520r3
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolyam)

852021
Altalános iskolai tanulók nappali rendszeni nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

852022
Sajátos nevelési igéný általános iskolai tanulók nappali ľendszertĺ
nevelése. oktatása (5-8. évfolvam)
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852023
Nemzetiségi tanulók nappali ľenđszeľiĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85591 I Altalános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isényĺi tanulók napktjzi otthoni nevelése
855913 Nemzetisési tanulók napk<izi otthoni nevelése
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

855915
Sajátos nevelési igénytí tanulók általános iskolai tanulószobai
neve1ése

855916 Nemzetisési tanulók általanos iskolai tanulószobai nevelése
8s601 I Pedasó siai szakszolsźitató tevékęnvsé g

562913 I skolai intézménv i étkezteté s

562917 Munkahelvi étkeztetés
931204 Iskolai, difüsport-tevékenység és támogatása
910121 Könwtaľi ál l omány sy aÍ apitźLsa. nyi lv ántaľtás a

b.) VáIlalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdá|kodási besoľolása:

- Az iskola önállóan működő kĺiltségvetési szęrv.
- Költségvetése a teljes intézményi műköđési és beszętzési kciltségvetési előiľányzatot

tartalmazza
_ Azin;ľtézmény vezetője a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik.
- Az iskola péĺungyi-gazdasági tevékenységét külcin megállapodás alapján az öná|Iőan

működő és gazdá|kođó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)

Iźúja e|.

9.) A feladat ellátását szoleáló tinkoľmánvzati vagyon. vagyon feletti ľendelkezési ioe:

A Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvántaľtásban 36463 hlrsz. alatt felvett 2564 fiŕ
alapterulätű, valamint 36465 hrsz. alatt felvett 2976 fiŕ alapterĹiletű ingatlanból 2009,4 Í7ŕ,
természetben 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15. a|attta|á|ható, a Budapest Főviĺľos VIII' kerĹilet
Józsefuiíľosi onkormányzat tulajdonát képezó felépítményes ingatlan haszná|ata (a

fiiggelékben szereplő helyiséglista szeńnt), valamint vagyoni értékn jogok, targyi eszközĺik
(gépek, berendezések, felszerelések' jáľmúvek) haszná|ata á||őęszkozleltaľ szerint.
Azintézmény a fenti felépítményes ingatlant (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-I5. sz.) a
Mesepalota Napközi otthonos ovodával megosztva hasznáIja. A 36465 hrsz. a|aÍt felvett
2976 mf alapterületű ingatlanból a Mesepalota Napközi otthonos ovoda á|ta| hasznáIt
elkül<jnített ingatlanĺés z nagy sága 9 66,6 m" .

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület źital' alkotott rendeletekbenmeghatározoÍt
szabáIy ok az ir źny adők.

10.) A költségvetési szeľv vezetőiének meebízási rendie:

A költségvetési szęrv vezetojét Budapest Fővĺĺros VIII. kertilet lőzsefvátosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete páIyázatítjźnbízza meg a kĺizalkalmazottakjogállásaľóI szőIő 1992. évi
X)oilI. törvény, a kÓznevelési toĺvény, a koza|ka|mazot1ak jogá||ásaről szóló 1992. évi
)C(XIII' törvény végrehajtásarő| sző|ő I38lI992, (X.8.) szźtmu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX' töľvény figyelembevételével.
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11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatásĺ iogviszony
meeieltilése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatźsa koza|kalmazotti jogviszony, illefue munkaviszony
keľętében töľténik, ńjlil< a közalkalmazoĹtak jogá||ásnől szóló 1992. éví xXXn. törvény,
valamint a munką törvénykÓnyvéről szóló 2012. évi I. rcrvény az irányadó'

12.) A ktiltséwetési szerv képvise|ete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az á|talamegbízottiĺtézményi dolgozó.

Záradék

A Molnar Feľenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvii Általános Iskola a|apitő okiratát
Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmĺínyzat Képviselő-testiilete
.......l20t2.(XII.22.) szźlmuhatźnozatźxa|20|2. december 15. hatállya|hagýa jővá.

Budapest, 2012. december ....

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis l.Iáté
polgáľmester
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lék
Helyiségek Helyiségek száma

tanteręm 27
szalĺ:tanterem 13
logopédiai foglalkoztató, egyéni

fejlesztő szoba 2

tornaterem 2

toľnaszoba 1

sportudvar 1

igazgatői irođa 1

nevelőtestiileti szoba 2

helyettesi iroda 2
gazdasági kođa
Ĺigyviteli helyiség 1

könyvtáľ 1

Kcjnwtar olvasó I

crvosi szoba 1

Orvosi vaĺó 1

sportszertar 3

lula (előtér, kcizösségi tér)

porta 1

ebédlő 2
főzőkonvha
melegítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt I

étkezo

o|töz(5 4
hideg-mele g vizes zlsharry oző I
személyzeti WC 9
tanulói WC 18

mosléktároló 1

éléskamľa
raktźľ 6

szeĺtźł 5

egyéb:studió 1

egyéb : gyermekvédelmi szoba 1

Egyéb : gyermekváľó, zongoraterem 1

Egyéb: tanulócsoportos kisteľme

Egyéb: klubszoba
Egyéb DoK szoba

Egyéb: irattár
Egyéb: gázfogadő

E gyéb : szeméIy zeti zuharry oző

Egyéb: Büfé
Egyéb: pince
Egyéb : szemé|y zeti tj|töző
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9.sz. melléklet

Jĺózsefuáľosi Egységes Gyógypedagógiai Mĺidszertani Kiizpont és Általános Iskola
alapító okiľatát módosítĺi okiľat

A 2012. április 1. napjźúőI hatályos egységes szetkezetbe foglalt alapítő okiľat az a|ábbiak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Buđapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Önkormányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján az t989, évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
á|taI létesített (alapított) ÁItalános Iskola (alapításkoľi név) Jĺózsefuáľosi Egységes
Gyógypedagrógiai Mĺódszeľtani Központ és Általános Iskola (elenlegi név) intézmény
számáĺa 105/20L2.(III.22.) szźtmu határozatával kiađott a|apítő o|<lratát a nemzeti
ktjznevelésről szóĺó 20]1. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: koznevelési toľvény) éĺtelmében
felülvizsgálta, és az á|IamháńntásrőI szőIő 20|1. évi CXCV. t<irvény, az tl|Ianhźlztartásról
szóló tĺirvény végľehaj tásźnőI szőIő 3681201 1 . (xI. 3 1 .) Korm. ľendelet, a szakfelađatrendről
és az źi|armhźlńartási szakágazati rendľől sző|ő 56/20II. (XII.31.) NGM rendelet, a
kozoktatásról szóló ]993' évi I'WIX. törvény (továbbiakban: közohatási tôrvény) és a
koznevel,ćsi törvény 21. s (j) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szetkezetbe
foglalt aIapítő okiratát adja ki.

Az z|apítő okiľat 5.) pontja az a|á'ňbiak szerint mĺódosul:
5.) Kiiltségvetési szerv típusa

a köznevelési törvény a|apiánz

évfolyamaÍnak száma:

felvehető maximáIis tanulĺílétszám :

többcélú intézméĺy:
egységes gyógypedagógiai módszeľtani
intézmény

8 évfolyam

|45 fő

Az a|apítő okirat 7.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

TÓbbcélú intézmény (gyóg,,pedagógiai nevelési-oktatósi intézmény, pedagógiai szal<szolgálat
és pedagógiai-szalcrnai szolgáltatást nyújtó intézmény). A kozneveĺési torvényben foglaltak
alapjźn <inálló j o gi személyi séggel ľendelkezik.

Äz a|apítő okirat 8.) pontja az a|ábbiak szerint mĺódosul:
8.) Jo gszabályban meehatározott ktizfeladata :

A koznevelési torvény a|apjtn kozfeladata a kĺ)zneveĺés, me|y magában foglalja azolcrlak a
sajótos nevelési igényíÍ tanulólcľlak az általános iskolai nevelését és ohatásót, ąkik a tobbi
tanulóval nem fogĺalknztathatók együtt, a pedagógiai szaĺ<szolgálati feladatot, továbbá a
p edagó giai-s zalcrnai szol gáĺtatás t.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontj a az alábbiak szeľint módosul:
Az egységes gyógypedagőgiai módszeľtani iĺtézmény eIlátjaakt)znevelési törvény (20. $ (1)
bek. e) pontja a|apjéln) 7. s (]) bek. g) pontja alapján' 8 évfolyammal ľendelkezik, aho| _ az e
törvény 15' $-ában meghatározottak szerinti - alapfokú, gyógypedagőgiai nevelés-oktatás
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folyik a kalanleges bánósmódot igényĺő enyhe értelmi fogyatékos, enyhe éľtęlmi fogyatékos
autizmus spektľum zavarral h)zdő, mozgásszervi, rzélazervi (átássérült, halĺássérült),
beszédfogyatékos, ttĺbb fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos gyermekek, valamint
az iĺtegráItan oktatható kĺizépsúlyos éľtelmi fogyatékos gyermekek esetében. Az integľáltan
nevelhető-oktatható sajátos nevelési igéný gyermekek esetén utaző szakember há|őzat
múk<jdtetését, akozo|ďatási törvény 34.$-ában felsorolt pedagógiai szakszo|gáIati feladatok
köZül _ a győgypedagógiai tanácsadás, a koľai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés,
logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógýestnevelés _, valamint a lcöznevelési
tÓrvény 19. s (2) bekezdés b) pontja szeľinti szaktanácsadás, c) pontja szeľinti pedagógiai
tźljékońatás, továbbá e) pontja szeľinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének
önképzésének segítését, szervezését, mint pedagógiai szakmai szolgáItatást látja el.
Az intézmény a Képviselő-testtilet által elfogadott pedagógiai program a|apjźn végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészités). Az lnténnény ma1yat
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást, valamint sajátos nevęlési igényu tanulók oktatását
végzi.

Äz a|apítő okirat 10.) pontja az a|ábbiak szerint mĺídosul:
10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének megbízási rendie:

A költségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testĹilete pá|yázat iĺtjánbizza meg a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi
XxxIII. torvény, a koznevelési torvény, a koza|kalmazottak jogállásaról szóló |992. évi
)C(XIII. törvény végľehajtásarőI szőLő |38l199f . (X.8.) szźtmt Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól sző|ő 20|1. évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.

Lz a|apitő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
11.) A kiiltséwetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása köza|kalmazottí jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében tĺiľténik, rájuk a közalka|mazottak jogállásáról sző|ő |992. évi )O(XIII. törvény,
valamint amunka törvénykonyvéről szóló 2012. évi I. torvény az irányadó.

Záradék

A Józsefuaĺosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általanos Iskola
módosító okiratát Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képviselő-
testtilete .....l2012.(XI.22.) számuhatźrozatźxa|2012. decembeľ 15. hatállya|hagýajővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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10.sz. melléklet.
ALAPÍTo oKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. kenilet Józsefuaĺosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre álló dokumenfumok alapjan az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB.
á|tal létesített (alapított) Általános Iskola (9lapításkori név) Józsefuáľosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszeľtani Ktizpont és Altalános Iskola (elenlegi név) intézmény
számára 105/2012.(III.22.) számu hatáĺozatáva| kiadott a|apítő okiratźń a nemzeti
kÓznevelésről szóló 20]]' évi CXC. rcrvény (továbbiakban: krjznevelési torvĺćny) értelmében
feliilvizsgálta, és az áIlanháńaľtásľól szőIő 2011. évi CXCV. törvény, az á|IaĺnháńartástőI
szóló törvény végĺehajtásráľól sző|ő 3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendről
és az éil:aĺrlhźńartási szakágazati rendről sző|ő 56120|I. (XII.31.) NGM rendelet, a
kozoktatásról szóló ]993. évi LWIX. tÓrvény (továbbiakban: kôzohatási torvény) és a
koznevelési törvény 2]' s (3) bekezđésének megfelelően az a|źlbbi, egységes szerkezętbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Költséevetési szerv:

Neve: Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani K<ĺzpont és Általános Iskola

Székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15.

oM azonosítója: 038413

2.) Kłiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1989.

3.) Kłiltséevetési szerv fenntaľtóia:

Budap e st F őváro s VIII. keľiil et J őzsefv áro si onkoľm áĺy zat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Ktiltséevetési szeľv iľánvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. keľtiletJőzsęfrĺtrosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.) Költséevetési szeľv típusa
a köznevelési tőrvény a|apiánz

évfolvamainak száma:

tĺjbbcélú intézmény..
egységes gyógypedagógiai módszertani
intézmény

8 évfolyam

felvehető maximális tanulólétszám: |45 fő

6.) Ktiltséevetési szerv illetékesséee. műkiidési köre:
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Budapest Fővaľos VIII. kerület

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Többcélú intézmény egłséges gyógłpedagógia módszertani intézmény (głógypedagógiai
nevelési-ohatási intézmény, pedagógiai szalrszolgálat és pedagógiai-szakľnai szolgáltatóst
nyújtó intézmény). A köznevelési torvényben foglaltak alapjan tjnálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Jogszabályban meehatáľozott közfeladata:

A koznevelési torvény a|apjan kozfęIađata a koznevelés, me|y magtĺban foglalja azolcnak a
sajátos nevelési igény{Í tanulólcnak az óltalónos iskolai nevel,és,át és oktatósát, akik a többi
tanulóval nem foglalkoztathatók egyĹitt, a pedagógiai szalrszolgálati feladatot, továbbó a
p e dagó gi ai- s z akľnai s z o l gált atás t.

a.) a|aptevékenysége:

Az egységes gyógypedagógiai módszeľtani íntézmény el|átja a g,,óg,,pedagógiai nevelési-
oktatási intézmény feladattń a kÓznevel,tsi töľvény (20. $ (1) bek. e) pontja alapjarl) 7. s (])
bek. g) pontja a|apján, 8 évfolyammal rendelkezik, ahol _ az e torvény 15. s-ában
meghatźľozottak szerinti _ alapfokú, gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik a kĺilönleges
bánásmódot igénylő enyhe értelmi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos autizmus spehrum
ząvarral küzdő, mozgásszervi, érzélazervi (átássérült, hallóssérük), beszédfogyatékos, több
fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos gyermekek, valamint az integrá|tan oktatható
középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek esetében. Az integrźlltan nevelhető-oktatható
sajátos nevelési igényu gyeľmekek esetén utaző szakember háIőzat műkĺjdtetését, a
közoktatási tĺĺrvény 34.$-ában felsoľolt pedagógiai szakszo|gá|ati feladatok közül _ a
gyógypedagógiai tanácsadás' akorai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai
e||étás, konduktív pedagógiai e||átás, gyógytestnevelés _, valamint aköznevelési tÓrvény I9. $
(2) bekezđés b) pontja szerinti szaktanácsadás, c) pontja szeľinti pedagógiai tájékoztatźs,
továbbá e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének tinképzésének
segítését, szervezését, mint pedagógiai szakmai szo|gá|tatźlst látja el.
Az intézmény a Képviselő-testĹĺlet áIta| elfogadott pedagógiai program a|apján végzí
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az lnténnény magyar
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást, valamint sajátos nevelési igényu tanulók oktatását
végzi.

Allamháztartási
szakásazat száma

A||łmháztaľtási szakágazat m e gn ev ezés e

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

8s2000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
tĺímosatása

8s201 1
Altalános iskolai tanulók nappali ľendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolvam)

852012
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszerú
nevelése, oktatása (1 -4. évfolyam)
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852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľtĺ általános iskolai nevelése,
oktatása ( 1 -4. évfolyam)

85202r
Altalános iskolai tanulók nappali rendszeľű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

852022
Sajátos nevelési igéný általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8' évfolyam)

852023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85591 1 Altalános iskolai napkozí otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isényú tanulók napktjzi otthoni nevelése
8ss913 Nemzetisési tanulók naoközi otthoni nevelése
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

855915
Sajátos nevelési igényrĺ tanulók általános iskolai tanulószobai
neve1ése

855916 Nemzetisési tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 I sko lai iĺtézménv i étkezteté s
562917 Munkahelvi étkeztetés
93r204 Iskolai. diákspoľt-tevékenység és támosatása
85601 1 pedasóeiai szakszo|etLltató tevékenység
856020 pedasó siai szakmai szolgáltatások

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:

_ Az iskola önállóan mfüc'dő kciltségvetési szerv.
_ Költségvetése a teljes intézményi működési és beszęrzési kciltségvetési előiľányzatot

tartalmazza.
_ Azintézméĺy vezetője a teljes költségvetési e|őfuányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzigyi-gazdaságí tevékenységét külĺin megállapodás a|apján az öná||őarl

múkĺjdő és gazđá|kodó Németh Lászlo Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u.
74.) |átja e|.

9.) A feladat ellátását szolgáIó tinkormányzatĺ vagyon. vagvon feletti rendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántaľtásbaĺ 34803t2 httsz. alaÍt felvett 2238 m2
alapteľtiletti, teľmészetben 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 11-15. a|attta|á|ható, a Budapest Főváľos
VIII. keľület Józsefuáľosi onkormáĺyzat tulajdonát képező - általĺínos iskola megnevezéstĺ -
felépítményes ingatlan hasznźiata (a fuggelékben szereplő helyiséglista szeľint), valamint
vagyoni értékű jogok, tngyi eszkĺjzök (gépek' berendezések, fęlszerelések, jĺáľművek)
hasznźiata áI|ő e szko z|eltar szerint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testtilet á|ta|' alkotott rendelętekben meghatározott
szabá|yokazírźnyađők

10.) A kiiltséwetési szeľv vezetőiének megbízási rendie:

A költségvetési szerv vezetojét Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormźnyzat
Képviselő-testülete pźllyázatińjźnbizza meg a közalkalmazottakjogállásáról szóló |992. évi
XXXII. tĺirvény, a köznevelési töľvény, a kozaIka|mazotÍak jogáIlásáről szóló 1992. évi
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)C(xn. t<irvény végrehajtásárő| szőlő 13811992. (X.8.) szź.m,ru Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő201'1. évi CLXXIX. tĺiľvény figyelembevétęlévęl.

11.) A kiĺltségvetési szerv foelalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatotĹak foglalkoztatása ktjzalkalmtrzotti jogviszony, illeĹve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a koza|ka|mazottak jogáIlásaről szóló |992. évi )oofiI. t<irvény,
valamint amunka torvénykonyvéľől szóló 20]2. évi I' törvény az irónyadó.

12.) A kiiltségvetésĺ szerv képvĺselete:

A költségvetési szerv vezetoje, valamint azáItalamegbízottíĺltézményi do|goző.

Zá,rad'ék

A Józsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Kĺizpont és Általános Iskola a|apítő
okiľatát Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete
.......|20I2.(XI.22.) szźlmuhatćrozatáva|2012. decembeľ 15. hatállya|hagyta jővá.

Budapest, 2012. decembeľ .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmester
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Függelék

Helyiségek He|viséqek száma
|antcrem 13

szaktanterem 4

lo gop éđiai fo g|alko ńató, e gyéni 2

fejlesztő szoba 4

lornaterem 1
I

[ornaszoba 1

spoľtudvaĺ 1

igazgatőifuoda 1

nevelőtesttileti szoba 1

relyettesi iľoda 1

gazđaságí vezetői iro da 1

Ĺigyviteli helyiség 2

kĺinyvtaľ 1

kĺinfiaľszoba 1

rrvosi szoba 1

sportszeľtár 1

lula (előtér, k<izösségi téľ)

JOrta 1

ebédlő 1

ťozőkonyha

melegítőkonyha I

tálaló-mo so gatő, ezeĺ belül felnőtt 1

étkezo

öltĺjző 2

hideg-mele g vizes zllhaĺy oző 2

szeméLyzeti WC 4

tanulói WC 14

mosléktaľoló
ś1éskamĺa

raktź'ľ

szęrtát 1
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I|.sz. melléklet
Vajda Péteľ Enek.zenei Általános és Spoľtĺskola

a|apítő okiratát mĺídosító okirat

A 20|2. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirat az a|ábbíak
szerint módosul.

Az a|apitő okiľat bevezető ľésze az alábbiak szeľint mĺódosul:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmanyzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre ál1ó dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) X. keľ. Kłizségi Népiskola (alapításkoľi név) Vajda Péteľ Ének.zenei
Általános és Spoľtiskola (elenlegi név) intézmény szźlmára I05t20I2. (III. 22.) számu
határozatával kiadott a|apítő okiľatát a nemzeti köznevelésről szóló 20]]. évi CXC' nrvény
(tovóbbiakban: koznevelési törvény) értelmében felülvizsgáIta, és az áIlanháztartástőI szőIő
20II. évi CXCV. tĺlrvény, az áIIaĺnháńaľtásról szőIő torvény végľehajtásárő| szőIő 368120II.
(XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfelađatrendről és az á||anháńartási szakágazati rendľől
szőIő 5612011. (xII.31.) NGM ľenđelet és a koznevelési torvény 2]. s (3) bekezđésének
megfelelően az alábbĹ egységes szeľkezetbe foglalt a|apítő okiľatát adja ki.

Az a|apitő okĺrat 5.) pontja az a|á'ňbiak szerint módosul:
5.) Kiiltséevetési szeľv típusa a łöezeyeldsi ttirvény alapián:

évfolyamainak száma:

felvehető maximális tanulĺólétszám:

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|áłbbiak szerint módosul:
7.) Típus szerinti besoľolás:

Általános iskola. A köznevelési towényben foglaltak alapjan
rendelkezik.

általanos iskola

8 évfolyam

560 fő

önálló jogi személyiséggel

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ź.ňbiak szeľint mĺídosul:
8.) Jogszabá|yban meghatározott kłizfeladata:

A koznevelési torvény alapjáĺkozťeladata a koznevelés, me|y magálban foglalja az źita|źnos
iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontj a az a|ábbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:
Az iskola a kr)znevelési törvény l0' $-a aIapján 8 évfolyammal rendelkezó íntézmény, ahol _
az e torvény 5. $ (1) bek. b) pontjában meghatározottak szerinti _ alapfokú nęvelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai pľogralrl a|apjźn végzi
tevékenységét (halmozottan hátľányos he|yzetu tanulók integrált oktatása, képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítés). Az ének-zene és a testnevelés emelt szinttĺ oktatása
mellett, sportiskolai képzést, magyar nyelven folyó cígźny kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottság szakéľtői véleménye a|apjźn ellź'/tja a koznevelési törvény 4.s 25'
pontja szerint: a lałlanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, vagy egléb pszichés

fejlődési zavarraĺ (súlyos tanulási, figyelem- vag/ ma4atartásszabáĺyozási zavarral) küzdő
sajátos nevelési igénytĺ tanulók oktatását is.
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Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
10.) A költséwetési szeľv vezetőiének megbÍZásĺ ľendie:

A költségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvátosi onkoľmányzat
Képviselő-testtilete páIyázatiftjźnbízza meg a koza|kalmazotíakjogállásaľól szóló 1992. évi
)ooilIl. törvény, a köznevelési totvény, a koza|ka|mazottak jogállásaľól szóló 1992. évi
xXXm. töľvény végrehajtásnőI szőIő L38lI992' (X.8.) számű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|áhbiak szeľint mĺódosul:
11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
meeieltilése:

A foglalkoztatottak fogla|koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľętében töľténik' rájuk a kozalka|mazottak jogál|ásańI szől.ő 1992. évi XXXIII. t<irvény,
valamint a munka tôrvénykönyvéről szóĺó 2012. évi I. rcrvény az irányadó.

Záradék

A Vajda Péter Ének-zęneiÁltalános és Spoľtiskola módosító okiľatát Budapest Fővaľos VIII.
keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülętę ...,.l2012.(XI.22.) szźlmű,

hatźx o zatáv a| 20 12. d e c emb e ľ 1 5. h atálly a| hagýa j őv źl.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis lN{áńé
polgáľmesteľ
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12.sz. melléklet

a.r,,łľÍľo oKIRÁT

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi oĺtkormźnyzat Képviselő-testiilete a
rendclkezésľe állĺi dokulnęrrturrrok alapjár az 1913. évben Budapest Székesfőváľos által
létesítętt (alapított) X. keľ. Kiizségi Népiskola (alapításkori név) Vajda Péter Enek.zenei
Általános és Sportiskola (elenlegi név) íntézmény szźĺmára |'0512012. (III. 22.) számtĺ
hatfuozatával kiadott a|apítő okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. rcrvény
(továbbiakban: k()znevelési torvény) éľtelmében felülvizsgálta, és az á||amháńartásról szóló
2OII. évi CXCV. töľvény, az źilaĺĺlhźztaľtásról szóló törvény végľehajtásárő| szőIő 368120|I.
(XII. 31.) Koľm. rende|et, a szakfeladatrendről és az ti\anháztartási szakágazatí ľeĺdrol
szőIő 56ĺ2011. (XII.31.) NGM ľendelet és a koznevelési torvény 21. s (j) bekezdésének
megfelelőeĺ az a\źhbi' egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát adja ki.

1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Vajda Péter Ének-zęneiÁltalĺános és Sportiskola

Székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péteľ utca 25-3I.

Rövidített neve: Vajda Péteľ Altalanos Iskola

oM azonosítója: 03493|

2.) Költségvetési szeľv alapítóia' alapítás éve:

Budapest Székesfővaľos, 1 91 3.

3.) Ktiltségvetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. kerül et J őzsęfv átosi onkoľm źnyzat.
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Ktiltséevetési szerv iľányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII' kerül et Jőzsefvárosi Önkorm źnyzat Képviselő-testiilete
1082 Budapest
Baľoss u.63.67.

5 .) KőIits éw etési szerv típus a a k ii zn ev e lé s i tőw énv a|apiánz általános iskola

8 évfolyam

560 fő

évfolyamainak száma:

felvehető maximális tanulólétszám :
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6.) Ktiltségvetési szerv illetékessége. míÍktidésÍ köre:

Körzete: Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
által meghat źrozott utcanév j e g y zék szerint'
Az egyéb felvételi kérelmek e|bírá|źsa soľán előnyben részesíti az emelt szintű képzésekľe
jelentkező, a képességvizsgźtlaton megfelelt tanulókat.

7.) Típus szerinti besoľolás:

Által.ános iskola. A kÓznevelési torvényben foglaltak alapján ĺjnálló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

8.) Jogszabálvban meehatározott kiizfeladata:

A lrôznevelési tĺirvény a|apján kozfelađata a koznevelés, mely magában foglalja az áIta|ános
iskolai nevelést és oktatást'

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a koznevelési ttiľvény l0. s-a alapján 8 évfolyammal ľendelkezó intézmény, ahol _
az e totvéĺy 5. s (1) bek. b) pontjóban meghatźnozottak szerinti - alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai progľam alapján végzi
tevékenységét (halmozottan hátriínyos helyzetli tanulók integľált oktatása, képesség-
kibontakoztató és integľációs felkészítés). Az ének-zene és a testnevelés emelt szintiĺ oktatása
mellett, sportiskolai képzést, magyar nyelven folyó cigĺány kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottsóg szakértői véleménye alapján e||átja a köznevelési torvény 4.s 25.
ponda szerint: a hilanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, vagl egléb pszichés
fejlődési zavarrąl (súlyos tanulási, figlelem- vag/ mągątartásszabólyozósi zavarľal) h)zdő
sajátos nevelési igényĺ tanulók oktatását is.

AlIamháztaľtási
szakápazat száma

Ä||amháztartási szakágazat megnevezés e

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat szńma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokťl oktatás intézményeinek, pĺogramjainak komplex
tźtmogatása

8s201 1
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

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

8s20r3 Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľiĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

8s202r Altalános iskolai tanulók nappali ľendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

852022
Sajátos nevelési igényí általiínos iskolai tanulók nappali ľendszerii
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
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8s2023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerií általános iskolai nevelése,
okÍatása (5-8. évfolvam)

85591 l Altalános iskolai napkozi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési ieényĺi tanulók napkozi otthoni nevelése
85591 3 Nemzetiséei tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

85591s
Sajátos nevelési igényí tanulók áItalános iskolai tanulószobai
nevelése

8ss916 Nemzetisési tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeztetés
931f04 Iskolai. diáksport-tevékenység és támogatása
9r0t2r Könyvtári állomany gy ar apitása, nyilvántaľtása

b.) Vállalkozásĺ tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenység céljáľa a
mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.
A vállalkozási tevékenység artnyáĺak felső hatáta a ktlltségvetési szeľv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
8s5937 Máshova nem sorolt esYéb felnőttoktatás

c.) Gazdáikodási besoľolása :

- Az iskola önállóan műkodő költségvetési szerv'
- Kĺiltségvetése a teljes intézményi múködési és beszerzési költségvetési előirányzatot

tartalmazza.
_ Aziĺtézmény vezetője a teljes kĺiltségvetési előirányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pérungyi-gazdasági tevékenységét kiilön megállapodás a|apján az öná||őan

műkĺjdő és gazdálkodó Németh LászIő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)

Iátja e|.

9.) A feladat ellátását szoleáló tinkoľmánvzatĺ vagYon, vagyon feletti rendelkezésĺ ioe:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántaľtásban 38603/1 \tsz. alattfelvett 1 ha 0683 m2
alapterü1etű, valamint 38603t2lvsz. a|attfelvett 1.49| mf alapteľülehi 

'természetben 
1089 Bp.

Vajda Péter u. 25-3I. a|att ta|źihatő, a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvarosi
onkormányzat tulajdonátképezo - általanos iskola megnevezésű - felépítményes ingatlan és

udvar haszná|ata (a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű
jogok, tárgyi eszkĺjzök (gépek, berendezések, felszerelések, jaĺmúvek) haszná|ata
áIIő eszko zleltaľ szęľint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet á|tal alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az ír źny adők.

10.) A költségvetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:
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A ktiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testülete pćĺLyázatÍfijźnbízza meg a kozalka|mazottak jogállásuőL szőIő |992. évi
)o(xIII. töľvény, a koznevelési torvéĺy, a koza|ka|mazottak jogáI|ásáről szóló 1992. évi
)ooilIl. törvény végrehajtásźnőI szőIő 13811992. (X.8.) szźmu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól sző|ő 2011. évi CLXXIX. törvóny figyelembevételével.

11.) A költségvetési szeľv foelalkoztatottiaĺľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak fogIa|końatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretébęn történik, rájuk a koza|kalmazottak jogtilásaről szóló 1992. évi )ooilIl. törvény'
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20I2. évi I' törvény az irónyadó.

12.) A kiiltséwetési szeľv képviselete:

A kciltségvetési szerv vezetője, valamint azá|ta|amegbízottiĺxézményi dolgozó.

Záradék

A Vajda Péter Ének-zęnei Általanos és Sportiskola alapitő okiľatát Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testĹilete ......t2012.(XI.22.) szźtmil
határ ozatáv a| 20 12. d ec e m b e ľ 1 5. h atá lly a| hagýa j őv á,

Budapest, 20 12. december

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis ľ.Iáúé
polgáľmesteľ
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Fůiggelék

Helyiségek Helviséqek száma
tanterem 13

szaktanterem 18

logopédiai fo glalkoztató, egyéni o

fejlesztő szoba
tomateľem 2

tomaszoba ą
I

spoľtudvaĺ I

igazgatőiiroda 1

nevelőtestületi szoba I

helvettesi iľoda I

qazdasági vezető i iro da 1

agyviteli helyiség 2

kĺinyvtaľ 1

könwtaĺszoba 1

rrvosi szoba 1

sportszeľtáľ 2

aula (előtér, közösségi tér) 10

ooľta 2

ebédlő 2

főzőkonyha
me1egítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

étkezo

oItozó 5

hideg-mele g vizes zlshany oző 3

szeméIyzeti wC 4

tanulói WC 10

mosléktĺíroló
éléskamľa
raktár 4

szertát I
egyéb: napközis udvar Ą

I

egyéb: előkeľt 1

egyéb:zeneszoba 3



13. sz. melléklet

J őzsefv ár osi Zeneiskola
a|apítő okiratát módosító okirat

A 20|2. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okirat az a|abbiak
szerint módosul.

Az alapítő okiľat bevezető része az alábbiak szeľint mrídosul:
Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Oĺlkotmźnyzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre ál1ó dokumentumok alapján - Budapest Főváros Tanács YB. határozata
szerint a Főváľosi Zeneiskola Szervezet éftszervezésével a Budapest VIII. keľ. Tanács YB.
hatáskcjrébe 1968. évben átkeľült FőváľosÍ VIII. keľületĺ Allami Zeneiskola (később YIII.
keriiletĺ Vándor Sándoľ Áilami Zeneiskola) (alapításkoľi név) _ Jóaefvórosi AlapfoktÍ
Zenemíívészeti Iskola (elenlegi név) költségvetési szerv számara 105/2012. (III.22.) szźlmu
határozatával kiađott alapitő okiratźú a nemzeti köznevelésľől szóló 2011. évi CXC. torvény
(tovóbbiakban: kóznevelési torvény), valamint ą nevelési-ohatósi intézmények mijkodéséről és
a kĺ)znevelési intézmények névhasználatáľól szóló 20/2012. (TIII. 31.) EMMI rendelet
éľtelmében felülvizsgálta, és az źůIanháńartź.srőI szőIő 20II. évi CXCV. torvény, az
ti|an.thánartásrő| sző|ő törvény végľehajtásárő| szőIő 36812011. (XII. 31.) Korm. renđelet, a
szakfeladatrenđről és az á||amháztartási szakágazati rendľől sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a koznevelési tĺ)rvény 2]. s (3) bekezđésének megfelelően az alábbi, egységes
szerkezetbe foglalt a|apitő okiľatát adja ki.

Äz a|apítő okirat 1.) pontja az alá.ł.biak szeľint módosul:
1.) Kiiltséwetési szeľv:

Neve : J ó z s efv ár o s i Al apfo kú Ze ne m{Ív é s z e t i I s ko l a

Röv idít ett nev e : Jó z s efv áľ o s i Zene i s kol a

Székhelye: 1082 Budapest, Nap utca 33.

telephelyei:

} Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Bp. Horváth M. tér 8.

} Deák Diák Altalános Iskola, 1081 Bp.II. János Ptiptlpat& 4.
} Losonci Téri Általános Iskola, 1083Bp. Losonci tér 1.

} Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Altalános Iskola, 1085 Bp. Somogyi Béla u.
9-1 5.

} Vajda Péter Ének-zenei A|ta|änos és Sportiskola, 1089 Bp. Vajda P. u. 25-31.
} Németh Lász|ő Általános Iskola, 1084 Budapest, Német u. 14.

oM azonosítója: 039690

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt mĺódosul:
5.) Ktiltségvetési szeľv típusa

a köznevelésí tőrvény a|apiánz

évfolyamainak száma:

al apfo hi mŕjv é s z e ti is ko l a,
zeneművészeti ág

12 évfo|yam
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felvehető maxĺmálĺs tanulólétszám: 700 fő

Lz a|apítő okiľat 7.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
7.) Típus szeľintĺ besoľolás:

Alapfokú művészeti iskolą' A ktjznevelési tĺirvényben foglaltak aIapjźn tjnálló jogi
személyisé ggel rendel kezík.

Az a|ĺpítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:
A kt)znevelési torvéĺy alapjźnkozfe|ađata a kĺjznevel,źs, mely magában foglalja az a|apfokil
miivészetoktatást.

Az a|zpítő okÍľat 10.) pontja az a|álbbiak szeľint mĺódosul:
10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Önkormźnyzat
Képviselő-testĹilete páIyázat tÍjánbízza meg a közalkalmazottak jogá||ásaről szóló |992. évi
)ooilI. törvény, a kÓznevelési tĺirvény, valamint a kĺizalkalmazottak jogźilźsáĺőI szőIő 1992.
évi XXxn. 6rvény végrehajtásáľól sző|ő 13811992. (X.8.) szźlmu Korm. ręndelet
figyelembevételével.

Az alzpítő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
11.) A köItséevetési szerv fogla|koztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
meeielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazoÍti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, rájuk a kozalka|mazottak jogállástró| sző|ő 1992. évi )o(X[I. tĺiľvény,
valamint amunka torvénykÓnyvéről szóló 20]2. évi I. rcrvény az irányadó.

Zárad'ék

A Józsefuaľosi Zenęiskola módosító okiratát Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormĺányzat Képviselő-testület e . . . ..t2012.(xl.22.) számu határozatáva| 2012. decembeľ
1 5. hatálly a| hagyta j őv á.

Budapest, 2012. decembeľ ......

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis M:áté
polgáľmesteľ
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14. sz. melléklet
ALAPÍTO OKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuar.osi orrkorrrrárryzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre ál1ó dokumentumok alapján - Budapest Főváľos Tanács YB. haÍározata
szerint a Főváľosi Zeneiskola Szewezet átszervezésével a Budapest VIII. ker. Tanács VB.
hatáskörébe 1968. évben ĺítkerĹilt FőváľosÍ VIII. keľůileti Al|ami Zeneiskola (később VIII.
keľiĺleti Vándoľ Sándoľ Állami Zeneiskola) (alapításkori név) _ Jóaefvdľosi Alapfokti
ZenemíÍvészeti Iskola fielenlegi név) kciltségvetési szęrv számára 105/2012. (III.22.) szám,Ĺl

hatźrozaÍával kiadott a|apítő o|<lratáta nemzeti koznevelésrőĺ szóló 201]. évi CXC' torvény
(tovóbbiakban: koznevelési torvény), valamint a nevelési-oktatási intézmények míikodéséről és
a köznevelési intézmények névhąsznáIatáról szóló 20/2012. (ĺ/III. 3].) EMMI rendelet
értelmébęn feliilvizsgálta, és az á||an.háńartásrőI sző|ő 20II. évi CXCV. torvéĺy, az
áI|aÍnháńartásról szóló törvény végrehajtásárőI szőIő 368lf0I1. (X[. 31.) Koľm. rendelet, a
szakfeladatrendről és az á|Ianhźúar:tási szakágazati rendľől sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a köznevelési torvény 21. s (3) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okiľatát adja ki.

1.) Költségvetési szeľv:

Neve: Józs efvóro si Alapfokú Zenemĺív é szeti Is kol ą

Rovi dített nev e : Jó z s efv ár o s i Zene i s ko l a

Székhelye: 1082 Budapest, Nap utca 33.

telephelvei:

} Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnazium, l082 Bp. Horváth M. tér 8.

} Deák Diák 

^|tatáńos 

Iskola, 1081 Bp. II. János Páipäpatér 4.
} Losonci Téri A|ta|ános Iskola, l083Bp. Losonci tér 1.

} Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítasi Nyelvĺĺ Altalános Iskola, 1085 Bp. Somogyi Béla u.
9- 15.

} Vajda Péteľ Ének-zenei A|ta|énos és Spoľtiskola, 1089 Bp. Vajda P. u. 25-31.
} Németh Lász|ő Általános Iskola, 1084 Budapest, Német u. 14'

oM azonosítója: 039690

2.) Költséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, V[I. ker. Tanács VB., 1968.

3.) Ktiltségvetési szerv fenntartóia:

Budapest Főváros VIII. keľül et J őzsefv árosi onkorm ány zat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Kfiltségvetési szeľv iľánvító szerve:
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Budapest Főváros VIII. keľĹitęt Jőzsefvátosi onkoľmtnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63.67.

5.) Kiiltséevetési szeľv típusa alapfohi m{jvészeti iskola,
a ki)znevelési törvénv a|apiánz zenemúvészeti ág

évfolyamainak száma: 12 évfo|yam

felvehető maximális tanulrílétszám: 700 fő

6.) Ktiltséevetési szeľv illetékesséee' miĺktidési ktire:

Budapest Józsefuaros

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Alapfokú művészeti iskola. A koznevelési tĺirvényben foglaltak a|apján ĺjnálló jogi
személyiséggel rendelkezik.

8.) Jo gszabályban meehatáľozott kiizfeladata :

A köznevelési tĺĺľvény a|apjtn kozfeIadata a koznevelés, me|y magában foglalja az a?apfoku
művészetoktatást.

a.) alaptevékenysége:

A2010nu 1. tanévig indított képzések esetén kimenő ľendszerb en a2026t2027 tanévigz
Azíntézĺnény alapfokú múvészetoktatás keretében zenemúvészeti ágbanvégzi tevékenységét

]l a következő tanszakokon:
zongora' hegedű, furulya, fuvola, oboa, gitar, basszus gitźtt, nagybőgo, magánének, ütő,
cimbalom, szo|fézs, zeneirodalom, zenekaľ, e|őképző, zeneha||gatás, gordonka, klaľinét.

A 20|1, ĺ 2012. tanév tő| ĺndíto tt képzés ek es etén felmen ő rendszerb en :

Az iĺtézmény alapfokú művészetoktatás keľetében zeneművészeti ágbanvégzi tevékenységét
a ktjvetkező tanszakonon:
Klasszikus zene:
Fafuvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klarinét)
Akkordikus tanszak (cimbalom, gitár, ljłtő)
Billentyíĺs tanszak (zongora)
Vonós tanszak (hegediĺ, gordonka, nagybőgő)
Vokális tanszak (maganének)
Zeneismeret tanszak (szolfézs, szo|fézs kotę|ező, zenetorténet-zenefuodalom, zeneelmélet,
zeneismeret)
Kamar azeĺe (zenekar, kóľus, kamar azene)
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A||amhá.ztartási
szakásazatszáma

Allam háztaľtásĺ szakágazat m egnevezés e

852020 Alapfolai művészetoktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:

- Az iskola önállóan működő költségvetési szerv.
_ Kĺĺltségvetése a teljes intézményi működési és beszerzési költségvętési előiľányzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetóje a teljes kciltségvetési e|őirányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzigyi-gazđasági tevékenységét kiilön megállapodás a|apján az öná|Iőan

műkĺjdő és gazdá|kodó Németh LászIő Altalanos Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)
Iátja eI.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkormánvzati vagvon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvĺĺntartásban 35701 hĺsz. alatt felvett 1157 m2
alapteľĹilettĺ, teľmészetben 1082 Bp. Nap u. 33. alatt talźihatő, a Budapest Fővaľos VIII.
keľület Józsefuarosi onkormtnyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan haszná|ata (a
fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékú jogok, tárgyi eszk<izök
(gépek, berendezések, felszerelések, jĺáľművek) hasznáIataźl||őeszkozIeltaľ szerint.
A vagyon feIetti ľenđelkezésre a Képviselő-testĹilet áIta| alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok az irény ađők.

10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:

A k<iltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kenilęt Jőzsefvárosi onkormáĺyzat
Képviselő-testülete páIyázattńjtnbizza meg a koza|ka|mazottak jogállásaról szőlő 1992. éví
X)oilI. ttirvény, a koznevelési törvény, valamint a közalkalmazottak jogál|ásań| sző|ő 1992.
évi XXXIII. torvény végrehajtásĺíról szőIő I38lI992. (X.8.) szělmu Koľm. rendelet
figyelembevételével.

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85203 I Alapfokú művészetoktatás zenemÍĺvés zeti ágbarl

9r0r21 Kĺjnyvtári állomĺány sy arapítása' nyilvántartása
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11.) A költséevetésĺ szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
meeieltilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretébęn tcjrténik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi )oo(III. törvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 2012. évi I. rcrvény az irónyadó.

12.) A ktiltségvetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetóje, valamint az á|talamegbízottintézményi dolgozó.

Záradék

A Józsefraľosi Alapfokú Zeneművészeti Iskola alapító okiratát Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuarosi Otlkotmányzat Képviselő-testülete .....l20|2.(XI.22.) szttmu
hattr o zatáv aI 2012. d ec e mb eľ 1 5. h atálly a| hagýa j őv á.

Budapest, 20 12. decembeľ

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis N IáLté

polgáľmesteľ
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Fůiggelék

Helvisések Helvisések szźtma
Tanterem I6
szaktanteľem
losooédiai fosIalkoztató. esvéni
feilesztő szoba
toľnateľem
tornaszoba
udvaľ 1

isazsatőikoda I

nevelőtestiileti szoba 1

helvettesi iroda 1

sazđasásí v ezetői ir o đa I

Ĺiswiteli helvisés 1

könyr.taľ 1

könwtaľszoba I

oľvosi szoba
sportszeľtár
aula /előtér. kĺiz<jssési tér) 2
porta

ebédlő
Főzőkonvha
meleeítőkonyha
tálaló-moso gatő, ezeĺ beltil felnőtt
étkezo
oItözó
hide s-mele s vizes zllharw oző 1

szęmé|vzęti WC I

tanulói WC 4
mosléktaroló
Eléskamľa
Raktár 4
Szertát
esvéb: dísz-hansversenv teľem I

esvéb: kĺjzlekedő folvosó 2
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5. sz. melléklet

Józsefváľosi Egységes Pedagĺógiaĺ Szakszo|gáiat és Szakmai Szolgáltató Intézmény
alapító okiratát módosító okĺľat

A 2012. jaĺutn 1. napjától hatályos egységes szetkęzetbe foglalt a\apítő okirď az a|ábbĺak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az alábbiak szeľint mĺĎdosul:
Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testülete a
ręndelkezésrę álló đokumentumok alapjan az 1971. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Nevelési Tanácsadĺi (alapításkori név) Jóaefvdrosi Pedagógiai
Szakszolgttlat és Pedagógiai Intézet (elenlegi név) számaru 514/20I1.(XII.15.) számű
hatźrozatźxal kiadott alapítő okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 201]. évi CXC. rcrvény
(továbbiakban: koznevelési torvény), vaĺamint a nevelési-oktatási intézm.źnyek mijkodéséről és

a köznevelési intézmények névhasznólatáról szóló 20/20]2. (ĺ/III. 31.) EMMI rendelet
értelmében felĺilvizsgálta, és az áI|anháńntásrő| szőIő 2011. évi CXCV. towéĺy, az
á||aÍnháZtaÍtásról szóló tĺirvény végrehajtásźĺtőI szőIő 368120|1. CXII. 31.) Korm. rende|et, a
szakfeladatľendről és az á|Ianháńartási szakágazati ľendről sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet, a közohatósról szóló 1993. évi I.WX, tc)rvény (továbbiakban: kÓzolctątási torvény)
és a ktjznevelési törvény 21. s o bekezdésének megfeleloen az a|ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiľatát adj a ki.

Az a|apítő okiľat 1.) pontja az a|á'}biak szeľĺnt módosul:
1 .) Ktiltségvetési szerv:

Neve: Józsefvárosi Pedagógiai Sza|rszolgálat és Pedagógiai Intézet

Röviđ neve: Józsefuáľosi Pedagógiai Szolgź"Jat

Rövidített neve: JPSZ

Székhelye: 1081 Budapest,II. János Pźipźryatér 4.

oM azonosítója: 102558

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľint mĺódosul:
5 .) Kö|tséw etési szew típlus a a k ij zn ev e lé s i tőrv énv a|apiánz

többcélú intézmény (pedagógiai szalrszolgálat, pedagógiai-szalcľnai szolgáltatást nyújtó
intézmény)

Az a|apítő okĺľat 7.) pontja az a|átbbiak szeľint mĺódosul:
7.) Típus szeľinti besorolás:

TÓbbcélú intézmény (pedagógiai szaltszolgólat, pedagógiai-szalcĺnai szolgáltatóst nyújtó
intézmény). A kĺ)znevelésl törvényben foglaltak alapjan önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

Äz a|apító okirat 8.)a.) pontj a az a|álbbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:
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A pedagógiai szalrszolgálat keretében ellátja a kozoktatási tclrvény 34. $ d) pontja szerinti
nevelési tanácsadást, valamint a 34. $. e) pontja szerinti logopédiai ellátást. A pedagógiai-
szalcrnai szolgáltatás keretében ellátja a köznevelési torvény 19. s (2) bek. szerinti a)
pedagógiai éľtékelés, b) szaktanácsadás, c) pedagógiai tźljékoztatás, e) pedagógusok
képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szętvęzése, f; tanulmanyi és
tehetséggonđoző veľsenyek szęwezése, összehangolása, g) tanulótájékońatő, -tanácsadó
szo|gćiat fe|adatáú.

Az a|apítő okirat 8.)a.) pontj ában az alábbi szöveg helyébe
.'Szolgáltatások

Alapfeladata a keľületben élő, illetve a kerület nęvelési-oktatási iĺtézményeibe járó 3-18 év
kĺjzötti gyeľmekek, tanulók komplex pszichológiai-pedagógiaiJogopédiai szakszolgá|atának
eIlźńása.,,

azalá.ňbi sztiveg lép:
Szolgáltatások:

Alapfeladata a keľületben é1ő, illetve a kerĹilet koznevelési íĺtézméĺyeibe jaľó 3-18 év közötti
gyeľmekek, tanulók komplex pszichológiaĹpedagógiaĹlogopédiai szakszo|gáIatának ellátása.

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|ábbiak szerÍnt mĺídosul:
10.) A költséwetési szeľv vezetőiének zegĎízíisj ľendie:

A kÓltségvetési szerv vezetojét Budapest Fővaľos VIII. keriilet Jőzsefvátosi onkormányzat
Képviselő-testiilete páIyázattÍján bízza meg akozalka|mazottakjogállásáról szóló |992. évi
XXXIII. töľvény, a koznevelési törvény, valamint a k<jzalkalmazottak joga|Iásárő| sző|ő 1992.
évi )o(xIII. ttirvény végľehajtásaról sző|ő 13811992. (X.8.) szźtmll Korm. rendelet
figyelembevétęlével.

Aza|apítő okiľat 11.) pontja az alábbiak szerint módosul:
11.) A ktiltségvetésĺ szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak fog|a|końatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében történik, rájuk a közalkalmazottak jogá||ásuől szóló 1992. évi X)oilI. töľvény,
valamint amunka törvénykÓnyvéľől szóló 2012. évi I. torvény az irónyadó.

Az a|apítő okiľat 12. pontja az alálbbiak szeľint módosul:
12.) A ktiltséevetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetóje, valamint az á|taIa megbízott intézményi dolgozó.

Záradék

A Józsefuáľosi Pedagó gíai Szakszo|gáIat és Pedagógíaí Intézet módosító okiľatát Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete .,...|20I2.(XI.22.)
számu hatźlt o zatáv a| 20 12. d e c em b eľ 1 5: h atálly a| hagýa j őv á.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áté
polgármesteľ
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13. sz. melléklet

ALAPÍTo oKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre á1ló dokumentumok alapjan az |971. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Nevelésĺ Tanácsadó (alapításkori név) Ióaefvúrosi Pedagógiai
Szakszolglźlut és Pedagógiai Intézet (elenlegi név) szĺämáĺa 514/2011.(XII.15.) szämu
hatátozatával kiadott alapítő okiratát a nemzeti kĺ)znevelésről szóIó 2011' évi CXC' rcrvény
(továbbiakban: kÓznevelési tÓrvény), valamint a nevelési-oktatósi intézmények m{jkodéséről és

a koznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (ĺ/III. 31.) EMMI rendelet
értelmében felrilvizsgálta, és az źi|anháztartástőI szőIo 20II. évi CXCV. torvény, az
áI|aĺnháńartásról szóló törvény végľehajtásárőL szőIő 36812011. (xII. 31.) Korm. ľendelet, a
szakfeladatrendľől és az ál|amháztartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet' a kozoktatásról szóló ]993. évi I.WIX. tôrvény (tovdbbiakban: közoktatósi torvény)
és a ktjznevelési törvény 2I. s o bekezdésének megfelelően az alább| egységes szerkezetbe
foglalt alapítő ol<ĺratát adjaki.

2.) Kłiltségvetési szeľv:

Neve: Józsefiárosi Pedagógiai Szalazolgálat és Pedagógiai Intézet

Rövid neve: Józsefuaľosi Pedagógiai Szolgálat

Rĺjvidített ĺeve: JPSZ

Székhelye: 1081 Budapest, II. János PáIpápatér 4.

oM azonosítója: 102558

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia' alapítás éve:

Budapest, VIII. keľ. Tanács vB.,197I.

3.) Ktiltséevetési szerv fenntaľtóia:

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat
1082 Budapest
Baĺoss u. 63-67.

4.) Kiiltségvetésĺ szeľv iľányító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerĹil et Jőzsefváĺosi onkoľm ányzat Képviselő-testiilete
1082 Budapest
Baross u.63-61.
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5 .) Kö|ts éw etési szerv típusa a kö zn ev e lé s i tőrv énv alapiánz

tÓbbcélú intézmény (pedagógiai szaĺazolgálat, pedagógiai-szaĺcľnąi szoĺgáltatóst nyújtó
intézmény)

6.) Kłiltségvetési szeľv míĺkiidési ktiľe:

Budapest Józsefuaľos VIII. kerület kozígazgatási terĺilete

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Többcéĺú intézmény (pedagógiai szaĺazolgólat, pedagógiąi-szalcłnai szoĺgáltatást nyújtó
intézmény). A kÓznevelésl törvényben foglaltak a|apján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Jo gszabáIyban meghatáľozott kiizfeladata :

A k<jzoktatási törvény a|apjtn kozfeIadata a pedagógiai szakszolgźitatő tevékenység, mely
magában foglalja a nevelési tanácsadást és a pedagógiai szakszo|gáItatást, valamint a
pedagó giai szakmai szo|gáltatást,

a.) alaptevékenysóge:

A pedagógiai szalrszolgálat keretében elIátja a közoktatási tĺiľvény 34. $ d) pontja szerinti
nevelési tanácsađást, valamint a 34. $. e) pontja szerinti logopédiai ellátást. A pedagógiai-
szalcľnai szolgáltatás keľetében e||átja a koznevelést torvény 19. $ (2) bek. szerinti a)
pedagógiai értékelés, b) szaktanácsadás, c) pedagógiai tájékońatás, e) pedagógusok
képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése' f) tanulmĺányi és
tehetséggondoző versenyek szewezése, összehangolása, g) tanulótźýékońatő, -tanácsadó
szo|sá|at fe|adatát.

A||amhántartási
szakágazatszáma

A||amháztaľtási szakágazat megnevezés e

856000 oktatást kieeészítő tevékenység

Szakfelada tok száma, m egnevezés e :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85601 1 pedagó giai szakszolgáItató tevékenysé g

84r907 önkormány zatok elszámolásai a költsé gvetési szerveikkel

856020 pedagó giai sza\<rnai szo|gáItatás

Szolgáltatások:

Alapfeladata a kerületben élő, illetve a keľület köznevelési intézményeibe jáľó 3-18 év kĺjzĺitti
gyermekek, tanulók komplex pszichológiai-pedagógiaiJogopédiai szakszo|gá|atanak e|Iźtása.
Ezen belül:
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és szakorvosi ellátása.

pszichoszociális).

gyeľmek,tanulóvizsgáIataéskontrollvízsgźiata.

A nevelési tanácsadás keretében kell szakvéleméný készíteni:
l > Az iskolába lépéshez sztikséges fejtettség megállapítása céIjźhől, abban az esetben,ha a

gyermek nem jáľt óvodába.

gyeľmek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával
kapcsolatosfeladatokmeghatźtrozásacéIjábőI.

gyermekekľől.

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azdá./.ko dás ának b es o ľolása j o gkii ľe alapj án :

] - ff'ľ::""T.:::ľ?:|"ľ'Tä*"ĺ?'n:fr:T::ix',.T;.'",'ési költségvetési eIófuányzatot
tartalmazza.
Azintézméĺy vezetoje a teljes k<iltségvetési előirányzat felett rendelkezik.
Az intézméĺy pénziigyi-gazdaságí tevékenységét .kiilön megállapodás a|apján az
ĺinállóan működő és gazdáIkodó Németh LászIő Altalános Iskola (1084 Budapest,

. \émet u. 1'4.)|át1ae|.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmányzati vagvon. vagyon felettĺ ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántaľtásban 34694 hrsz. aLatt felvett 1944 m2
. a|apteriiletű, természetben 1081 Bp. II. János Pá|pápatér 4., a Budapest Fővaľos VIII. keľület

Józsefuárosi onkorm tnyzat fulajdonát képezó felépítményes ingatlanból 27l,44 m2
; elktilĺinített haszná|atu felépítményes ingatlanľész haszná|ata (a ftiggelékben szeľeplő

helyiséglista szeľint)' valamint vagyoni éľtékú jogok, tárgyí eszkĺjz<jk (gépek, berendezések,
felszeľelések, járművek)használataá|IőeszkozIę|tźtrszerint.
Az intézmény a fenti felépítményes ingatlant a Deák oiak Áltatános Iskoláva| a fentiek
szerint me gosztva haszná|ja.

. A Vagyon feletti renđelkezésre a Képviselő-testület á|taI alkotott rendeletekben meghatĺĺrozott
szabáIy ok az irány aďők.

10.) A ktiltségvetési szeľv vezetőiének ĺ?,egóízíisi ľendie:

A kakségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormtnyzat
Képviselő-testülete ptůyázat lltján bízza meg akoza|ka|mazottak jogźilásáről szóló 1992, évi
x)oilI. tĺirvény, a koznevelési törvény, valamint a közalkalmazottak jogá||ásarő| sző|ő 1992.

évi XxXn. törvény végrehajtásaľól sző|ő 13811992. (X.8.) számis' Korm. rendelet
figyelembevételével.
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11.) A költségvetési szeľv foglalkoztatottiaĺra vonatkozó foelalkoztatási iogviszonv
megieltilése:

A foglalkoztatottak foglaIkońatása kozalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, ľájuk a közalkalmazottak jogáIlásaről szóló 1992. évi )ooilI. tö'rvény,
valamint a munkn torvénykonyvéľől szóló 2012. évi I. rcrv,ćny az irányadó.

12.) A kiiltségvetési szeľv képvĺselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az á|ta|a megfuízott intézmĺćnyi dolgozó.

Zárő rend'elkezés

A Józsefuáľosi Pedagógiai SzakszolgáIat és Pedagógiaí Intézet a|apítő okiratát Budapest
Fővĺĺros VIIL keľiilet Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete .....l2012.(xl.22.)
számí határ ozatźx a| 20 t2. d e c em b e r 1 5. h atáIlyal hagyta j óv á.

Budapest, 2012. decembeľ

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áLté
polgáľmesteľ
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Függelék

[Ielviséeek Helviséeek szálma
Vezetői iľoda 1

Vezető-helyettesi iľođa
G azďasási v ezetóí ir o da
Alkalmazotti iľoda 1

Vizssáló" tanácsadó szoba a
J

Fęi1esztőszoba
a
J

Toľnaterem I

orvosi szoba (vizsgáló)
Vaĺószoba I

Zuharsoző I

WC' mosd ő (szemé|yzetl,) 1

WC. mosdó ísveľmek) 2

Raktár ( ęszko^át' irattaĺ) I
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