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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

iselő.testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A nemzeti köznevelésről szőIő 2011. évi CXC. t<irvény (továbbiakban: Nkt.) 74. $-a
renđelkezik aľľól, hogy az ővodai nevęlés kivételével 2013.január l-to| az á||an gondoskodik
a kcjznevelési alapfeladatok ellátásaÍól.
Az Nkt. 97. $ (4) bekęzdése arľól rendelkezik, hogy a fenntaľtónak a törvény hatá|yba lépését
követően négy hónapon belül felĹil kell vizsgźinía azintézmények alapító okiratát.
Az alapítő okiratok módosításánál figyelembe vettfü az áILanháńaĺtźsrőI szóló tclrvény
végrehajtásźtről' szó|ő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Koľm. ľendelet) 5.

$-át, valamint a kĺjznevelési töľvény 21. $ (3) bekezdését, mely meghatfuozzaakozneveléssel
foglalkozó költségvetési szervek alapíto okiratĺának kötelező tartalmi elemeit.
A Korm. ľendelet 5. s (4) bekezdése szeľint az a|apítő okirat módosítása esetén el kell
készíteni és a módosító okirathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratot is.
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Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2012. december 6. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefuárosi
Józsefvárosĺ Egységes Pedagógĺai
alapító okiratának módosítására

onkoľmányzat
Szakszolgálat és

á|ta| fenntaľtott iskolák és 
^Szakmai Szolgáltató Intézmény

A napirendet gyftlzárt iilésen kell tźrgya|ĺi, a rendeletfuÍárpzeĺL elfogadásához
egyszerri/4qlgĘ[lett szav azattobbség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi x

Hatáľ o zati j av asIat a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.



A alapító okiratok jelen módosításanál źivezetésre keľültek az Nkt. szeľinti vźltozások, az
általĺĺnos iskolák esetében kĹilönösen a sajátos nevelési igényu tanulók fogyatékosság típusait
meghatźrozó tcirvényi vá|tozás (4. š 25. pont).

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznźiatárő|'
sző|ő 2012012. (VIII.3l.) EMMI rendelet 123-|25. $-ában foglalt előírásoknak való
megfelelés cé|ából keľült soľ a Józsefuríľosi Zeneiskola (1082 Budapest, Nap u. 33.) és a
Józsefuaĺosi Egységes Pedagógiai SzakszolgáIat és Szakmai Szolgáltatő |ntézmény (1081
Budapest, II. Janos Pźipápatér 4.) nevének módosításaľa is.

Azintézmények nevének móđosítástúloz a köznevelési törvény 83. $ 4. bekezdése értelmében
kikérrĺik az intézmények alkalmazottí közösségeinek véleményét, a 84. $ (9) bek. a) pontja
éľtelmében pedíg a lőzsefvárosi Pedagógiai SzakszoIgétIat és Szakmai Szolgáltató Iĺltézmény
esetében - tekintette| arra, hogy ktizremrĺködik a magyar nyelven folyó cigány kisebbségi
oktatásban részestilő gyermekek e|Iátásában - beszereďtjk a Józsefuaľosi Roma
onkorman yzat e gy etéľtését is.

A Losonci Téri Általános Iskola a lÁvop 3.I.7-||Ą páIyazat megvalósítása során
rendszeľesen és haszonszerués céljából Iát el nem kötelezően végzett szo|gźitatői
tevékenységet, ezért az iskola igazgatőjának kérésére a|apitő okiratukba vźilalkozási
tevékenységként bekerült a 856099 Egyéb oktatást \<tegészítő tevékenység is.

A módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkęzetbe foglalt iĄ a|apítő okiratok az
előterjesztés 1 -1 6. mellékletét képezik.

Az á||aĺĺlhźlztaftásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. t<iľvény 8. $ (1) bekezđés b) pontja szerint
költségvetési szerv aIapításźrajogosult helyi önkormányzati k<iltségvetési szeľv esetén a helyi
önkormiínyzat.

A Képviselő-testiilęt hatásköre a helyi önkormányzato|<rő| sző|ő 1990. évi LXV. tcirvény (a
továbbiakban: ow.; 10. $ (1) bekezdés g) pontján alapul, mely szerint a képviselő-testiilet
hatásköréből nem nńazhatő át iĺltézmény a|apitása. Az otv. 15. $ (1) bekezdése a|apjźn
minősített t<ibbség szfüséges a döntés elfogadásához.

Aza|apitő okiľatok módosítása pénnlgyí fedezetet nem igényel.

Kéremazalábbíhatźrozati javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnoz.ł'TI JAvAsLAT

A képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az á|taĘa fenntaľtott Deák oiaľ Általános Iskola, a Losonci Téri Általanos Iskola, a
Németh Lász|ő Általános Iskola, a Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ
Általános Iskola, a Jőzsefvźrosi Egységes Gyógypedagógiai Módszęrtani Központ és
Általanos Iskola, aYajđa Péter Ének-zenęi Általános és Spoľtiskola, a Józsefułírosi
Zenęiskola (új név: Józsefuĺírosi Alapfokú Zenemúvészeti Iskola) és a Józsefuaľosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény (új név:
Józsefuaĺosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet) módosító ol<lratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiľatát az
előteľjesztés 1-16. sz' mellékletében foglalt taľtalommal' 2012. decembeľ 15-i
hatál|ya| jővźhagyja.



2. felhatalma zza a p o|gtrmesteľt a hattr ozat
a|tirásźra.

1 . pontj ában meghatáĺozott dokumentumok

Felelős:
Hataĺidő:

polgármester
2012. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

Intézméĺyfeliigyeletilroda,PéĺungylUgyosztály
HumánszoLgźitatási IJ gy osztáLy

Budapest, 2012. november 26.

Töľvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyzől

aljegyzo

ś.'Jł- aJď\ )
Santha Péterné \
alpo1gármester
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Dr.Mészźlr Erika



1.sz. melléklet
Deák Diák Áhalános Iskola

alapítő okiľatát módosító okĺľat

A 2012. április 1. napjától hatályos egységes szetkezetbe foglalt a|apítő okirat az a\ábbiak
szerint módosul.

Az alapító okirat bcvczctő rószc ĺz alĺńbbiak szcľint mĺódosul:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete 3O812OO4.
(VII.08.) számu hatátozata alapjtn az 1995. évben Budapest Főváros v. keľület
Onkormányzata á|ta| |étesített Deák Dĺák Áftalános Iskola (elenlegi név) intézmény
számáta 105/2012. (Iil. 22.) számu határozatával kiadott alapítő okfuatźú' a nemzeti
ktjznevelésről szóló 20]]. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési torvény) értelmében
felülvizsgálta, és az áIlarrháńartásról sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény, az á||anháztartásľól
szóló töľvény végrehajtásĺáľól sző|ő 3681201 1. (X[. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendről
és az áIlaÍnháZtaÍtásí szakágazati renďről szóló 56120|1. CXII.31.) NGM rendelet és a
köznevelési tôrvény 21. s (3) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|á'Ďbiak szeľint módosul:
5.)Kö|tséwetési szerv típusa a köznevelési törvénv a|apiánz általános iskola

évfolyamainak száma:
felvehető maximáIis tanulólétszám :

8 évfolyam
420 fő

Az a|apítő okĺrat 7.) pontja az alá.ňbiak szerint módosul:
7.) Típus szeľĺntĺ besoľolás:

Altalanos iskola. A lôznevelési torvényben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ábbizk szeľint módosul:
8.) Jogszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:

A koznevelési towény alapján kozfę|adata a köznevelés, mely magźlbal foglalja az á|ta|ános
iskolai nęvelést és oktatást.

Az alapítő okirat 8.)a.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
a.) a|aptevékenysége:

Az iskola a koznevelési t<ĺrvény l0' f-a a|apjźn 8 évfolyammal rendelkező intézmény, ahol _
az e torvény J. $ (1) bek' b) pontjában meghatźnozotĺak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény ľészben énekes iskolai program' és a Képviselő-testĹilet áLta| elfogadott
pedagógiai pľogľam alapjźtĺ végzi tevékenységét (képességkibontakońatő és irrtegrációs
felkészítés). Az intézmény szakértői bizottság szakértői véleménye a|apjźn e||átja a
köznevelési torvény 4.s 25. pontja szerint: a k.ĺilanleges bónásmódot igénylő
beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (gyengén|átő, nagyothalló), halmozottan
fogyatékos (beszédfogyatékos, gyengénlátó, nagyothal|ő), autizmus spehrum zavarra[ vagl
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fig,lelem- vagl magatartásszabályozási
zavarral) küzdő sajátos nevęlési igényi tanulók oktatását is.



Az a|apítő okirat 1 0.) p ontj a az a|álbbiak szeľint mó do sul :

10.) A költségvetési szeľv vezetőiének megbízási rendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testĹilete pá|yázatiftjánbízzameg a köza|kalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi
)O(XIII' tcirvény, a k)znevelésl törvény, a koza|kalmazotĺak jogáIlástről szóló 1992. éví
)ooilI. töľvény végrehajtásáról szőIő I38lI992. (X.8.) számű Koľm. rendelet
figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|átbbiĺk szerint mĺódosul:
11.) A kiiltséwetési szeľv foelalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megielölése:

A foglalkoztatottak fogIa|koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásĺáľól szőIő |992. évi )oo(Iil. törvény,
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 20] 2, évi I. torvény az irányadó.

Zá'ľzdék

A Deak oiak Általános Iskola módosító okiratát Budapest Fővĺĺľos VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormanyzat Képvíselő-testtilete .....l2012.(KI.06.) számű hattĺrozatáva| 2012. decembeľ
1. 5. hatálly a| hagýa j őv á.

Budapest, 2012. decembeľ ......

Rimán Edĺna
iegyző

Dľ. Kocsis ľĺĺ.áúé
polgáľmester



2.sz. melléklet

ar,ĺ'ľÍľó OKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuaľosí onkormtnyzat Képviselő-testülete 30812004.
(VII.08.) szźtmu hatátozata a|apjźn az 1995. évben Budapest Főváľos v. kerület
Onkormányzata által létesített Deák Diák Általános Iskola (elenlegi ĺév) iĺtézmény
számára 105/2012. (Iil. 22.) sztrrľű határozatával kiadott a|apítő okiratát a nemzeti
koznevelésről szóló 2011. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: koznevelési torvény) éľtelmében
feltilvizsgálta, és az áI|aĺĺhazlaĺtásról szőIő 2011. évi CXCV. törvény, az á|Lanháztaľtásľól
szóló tĺjrvény végľehajtásĺáľól sző|ő 3681201 l. (XII. 31.) Koľm. ľendelet, a szakfeladatrendről
és az źIlIarnháńartási szakźryazati rendrő| sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM ľenđelet és a
kr)znevelési töľvény 21. s (3) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapitő okiratát adja ki.

1.) Költségvetési szeľv:

Neve: Deak Diak Általenos Iskola

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 4.

oM azonosítója: 034883

2.) Ktiltséevetési szeľv alapítóia' alapítás óve:

Belváľos-Lipótvaĺos
Budapest Főváľos V. keľület onkormányzata
1051 Budapest, Erzsébettér 4,
jogutódlás folýan alapítás éve: 1995.

3.) Kłiltségvetési szeľv fenntaľtóia

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefu aľosi onkoľm ányzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Ktiltségvetési szerv irányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerĹilętJózsefvárosi onkoľmányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67,

5.) Költséwetési szerv típusa a kijznevelési tőrvénv a|apiánz általános iskoIa

évfolvamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maximális tanulĺílétszám: 420 fo



6.) Ktiltségvetési szeľv ĺlletékessége" műktidési köľe:

Körzete: Budapest Főviáĺos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletę
által meghat tt ozott utcanév j e gy zék szeńnt.

7.) Típus szeľinti besorolás:

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

8.) Jogszabálvban meehatározott közfeladata:

A koznevelésź törvény alapjźlnközfelađata a kÓznevelés, mely magában foglalja az titalźnos
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenvsége:

Az iskola a koznevelésl törvény I0. s-a alapján 8 évfolyammal ľendelkező intézĺnény, ahol -
az e törvény 5 s (]) bek. b) pontjában meghatźnozottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény részben énekes iskolai program' és a Képvisęlő-tęstiilęt á|ta| elfogadott
pedagógiai pľogram alapjźn végzí tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integĺációs
felkészítés). Az iĺtézmény szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a
ktjznevelési torvény 4.s 25. pontja szeľint: a kĺilanleges bánásmódot igénylő
beszéđfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó, nagyothalló), halmozottan
fogyatékos (beszédfogyatékos, gyengénlátó, nagyothallő), autizmus spektľum zavarral, vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figłelem- vagy ma4atartásszabólyozási
zavarral) küzdő sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is.

A|lamháztartási
szakásazatszáma

L||amhántaľtási szakágazat me gnevezés e

852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokri oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
támosatása

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

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

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

852022
Sajátos nevelési igéný általĺínos iskolai tanulók nappali rendszeríi
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

85591 I Altalános iskolai naokozi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isénvíĺ tanulók naoközi otthoni nevelése
8559r4 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

8559 I s
Sajátos nevelési igényrĺ tanulók általanos iskolai tanulószobai
nevelése

562913 Isko lai intézméĺy i étkeńetés



562917 Munkahelvi étkeztetés
931204 Iskolai, diákspoľt-tevékenység és támogatása

841901
onkormanyzatok, valamint t<jbbcélú kistérségi taľsulások
elszámolásai

910121 Könyvtári áIlomány gyarapítása' nyilvántaľtása

b.) Vállalkozási tevékenységet folytathat, vá|lalkozási tevékenység céljára a
mĺndenkori éves kiiltségvetésének kiadásából nem foľdíthat iisszeget.
A vállalkozási tevékenység artnyának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
855937 Máshova nem sorolt epvéb felnőttoktatás

c.) Gazdá|kodásĺ besorolása:

- Az iskola <jnállóan mfü<ldő költségvetési szerv.
_ Költségvetése a teljes intézményi múködési és beszerzési költségvetési elŕ5irźnyzatot

tartalmazza.
_ AzirÍézmény vezetóje a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzngyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodźs a|apján az ijná||őarl

mfüödő és gazdá|kodó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)
Iźtjae|.

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

A Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvantaľtásb an 34694 hrsz. alatt felvett 1944 m2
alapteľületú, teľmészetben 1081 Bp. II. János Pźi pápa tér 4. alatt talrźihatő, a Budapest
Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormĺányzat tu|ajđonát képezo - általanos iskola
megnevezésű - felépítményes ingatlan haszná|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista
szerint), valamint vagyoni éľtékű jogok, targyí eszközök (gépek, beľendezések, felszerelések,
járművek)haszná|ataźilőęszkoz|eltarszerint.
Az intézmény a fenti felépítményes ingatlant a Józsefuĺíľosi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltatő IÍItézÍnénnyel megosztva haszĺáIja, a Józsefuarosi
Egységes Pedagógiai SzakszolgáLat és Szakmai Szo|gáLtatő Intézmény á|ta| haszná|t
elkül<jnített ingatlanľés z nagy sága 27 l,44 m" .

A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testület áIta| alkotott ľendeletekben meghataľozott
szabá'|y ok az ir ány adők.

10.) A ktiltségvetésĺ szeľv vezetőiének megbízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormtnyzat
Képviselő-testülete páIyázatiújánbizza meg a kĺjzalkalmazoÍtakjogállásĺíról szóló 1992. éví
xxxIII. tclrvény, a koznevelési torvény, a koza|ka|mazolíak jogállásaról szóló 1992. évi
)o(Xn. töĺvény végrehajtásáról szőIő 138/1992. (X.8.) szźtmí Korm. renđelet
figyelembevételével.



11.) A kiiltséevetési szerv fogla|koztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieIiilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása köza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a közalkalmazottak jogállásaról szóló 1992. évi )ooilIl. törvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 2012. évi I. torvény az irányadó.

12.) A költséwetésĺ szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetoje, valamint az źitaIamegbízottiĺtézményi đolgoző.

Zá.ľadék

A Deĺĺk Diák Általános Iskola a|apítő okiľatát Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi
l onkormányzat Képviselő-testülete .....l2012.(KI.06.) szźtmíhatározatáva|2012. decembeľ
l 15. hatállyal hagýajóvá.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis M:áLté
polgáľmesteľ



Fůiggelék

HeIyiségek Helyiségek száma
tanterem 16

szaktanteľem 6
l o gop édiai fo glalko ztató, e gyéni 1

fejlesztő szoba 2

tomaterem 1

tomaszoba 1

spoľtudvaľ 1

igazgatőíkoda 1

nevelőtestületi szoba 1

helyettesi iroda 1

gazďasági kođa 1

iigyviteli helyiség 1

könyvtár 1

Könwtár olvasó 1

orvosi szoba 1

orvosi vaľó 1

sportszeľtár 2
pona 1

gbédlő 1

me1egítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

5tkezo 1

5|toző 2

hide g- mele g vize s zllhany oző 2

szeméIyzeti WC 7

tanulói WC 10

rakttr 2

szertźĺt 5

Egyéb : tanulócsoportos kisterme 3

Egyéb: klubszoba 1

E'gyéb DoK szoba 1

Egyéb: írattáľ 1

Egyéb: gázfogađő 1

Egyéb : szemé|yzeti zllharry oző 1

Egyéb: Biifé 1

Egyéb: pince I

Egy éb : szeméLy zeti o|tozó 2
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3.sz. melléklet
Losonci Téri ÁItatános Iskola

alapító okiratát mĺódosítĺó okirat

A 2012. április I. ĺapjźúő| hatályos egységes szerkezetbę foglalt a|apitő okiľat az a|ábbiak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az a|á.ňbiak szeľint módosul:
Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefvaľĺ.lsi onkoľrlliíĺlyzat Képviselő-testülete a

ľendelkezésre á11ó dokumentumok alapján az 1982. évben Buđapest VIII. ker. Tanács VB.
által létesített (alapított) Altalános Iskola (alapításkori név) Losonci Téľi Altalános Iskola
(elenlegi ĺév) intézméĺy szźtmára 10512012. (III. 22.) számt hatźlrozatźxal kiadott alapítő
okiľatát a nemzeti ktjznevelésľől szóló 20]1. évi CXC' t1rvény (továbbiakban: köznevelési
tÔrvény) értelmében felülvizsgálta, és az áIlanháztartásról szóló 20|I. évi CXCV. towéĺy, az
á|Ianhaztartásľól szóló törvény végľehajtásárő| szőIő 36812011. (KII. 31.) Korm. rende|et, a
szakfelađatrendľől és az áI|anhźztar:tási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a köznevelési tĺ)rvény 2]' s (3) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiľatát adja ki.

Az a|apítő okirat 5.) pontja az a|ź.łbiak szeľint mĺídosul:
S,)Kö|tséwetési szerv típusz a kijznevelésí tőwénv a|apiánz

évfolvamainak száma:
felvehető maximális tanulĺólétszám:

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|álbbizk szeľint módosul:
7.) Típus szeľintĺ besoľolás:

Általános iskola. A ktjznevelési towényben foglaltak a|apjźn
rendelkezik.

általános iskola

8 évfolyam
724 fő

ĺjnálló jogi személyiséggel

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
8.) Jogszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:

A koznevelési torvény alapjan kcjzfeladata a kÓznevelés, me|y magźlban foglalja az áIta|ános

iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okĺľat SJaJ pontja az a|á'ňbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:
Az iskola a koznevelési törvény 10. $-a alapjźn 8 évfolyammal rendelkęzo intézmény, ahol _
az e towény 5. $ (1) bek. b) pontjában meghatározottak szerinti - alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az iĺtézmény a Képviselő-testiilet által elfogađott pedagógiai progľam a|apjźn végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az intézmény magyar
nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást folytat, valamint szakértői bizottság szakértői
véIeménye a|apján e||átja a köznevelési tĺ)rvény 4.s 25' pontja szerint: a ktilanleges
búnásmódot igénylő beszédfogyatékos, érzékszewi fogyatékos (nagyothalló), halmozotLan
fogyatékos (beszédfogyatékos, nagyothalló), vagy egłéb pszichés fejlődési zavarral (súIyos

tanulósi, figłelem- vagy magatartásszabályozósi zavarral) ĺcüzdő sajátos nevelési igényű
tanulók oktatását is. Testnevelés óra keretében keriileti uszás oktatást |át eI. Az iskola
házirenďjében szabźlyozott módon e||átja az źita|źnos iskolások úszásoktatását, a tanfolyamon
ttjľténő úszásoktatást' víz1labda edzések tartását taĺőrai és tanfolyami keretben,

versenyeztetést, kerületi győgyuszás biztosítását általános iskolások részére, kerületi
koza|kalmazottakúszáslehetősésénekbiztosítását.

lt



Szakfeladat száma
oWatást kiesészítő tevéken

Az n|apítő okirat 8.)b.) pontja kiegésziil az a|á.ňbi szakfeladat számmal és szakfeladat
ezéssel:

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az aláhbiak szerint módosul:
10.) A ktiltségvetési szerv vezetőiének megbízásĺ rendie:

A költségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat
Képviselő-testülęte pá|yazat tijánbízza meg a koza|kaImazottak jogálLásáről' szőIő 1992. évĺ
)o(xIII. törvény, a ktjznevelési towény, a koza|ka|mazottak jogá|Iásaről szóló |992. éví
)ooilI. törvény végrehajtásźrőI szőLő |38lI992. (x.8.) számű' Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek j ogairól sző|ő 20 I 1 . évi CLXXIX. törvény ťrgyelembevételével.

Az alapítő okiľat 11.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak foglaIkoztatása koza|kaImazotti jogviszony, illętve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|kalmazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi )oo(III. tiirvény,
valamint amunkn torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. nrvény az irányadó.

Záradék

A Losonci Téľi Általanos Iskola módosító okiratát Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuarosi onkormlányzat Képviselő-testĹilete .....t2012.(nl.06.) sztnrn hatźrozatáva|
2012. decembeľ 15. hatállya|hagyÍa jővá,

Budapest, 2012. december ......

Rĺmán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Nĺáté,
polgáľmesteľ
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4.sz. melléklet

ALAPITO OKIRAT

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a
ľendelkezésre álló dokumęnfumok alapjan az |982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB.
által létesített (alapított) Általános Iskola (alapításkori név) Losoncĺ Téľi Áftalános Iskola
(elenlegi név) intézmény szźlmáĺa 105l20L2. (III. 22.) számt hatáĺozatźxal kiadott alapítő
okiratát a nemzeti közneveĺésről szóló 20]1. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: koznevelési
törvény) értelmében felülvizsgálta, és az áIlanháztartásrő| szőIő 2011. évi CXCY. torvény, az
á|Iamhánartásról szóló toľvény végrehajtásźrő| szőIő 36812011. CXII. 31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatrendről és az á||anháztartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a koznevelési torvény 21. s (3) bekezđésének megfelelően az alábbi, egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okiľatát adja ki.

1.) Ktiltséevetésĺ szeľv:

Neve: Losonci Téri Általanos Iskola

Székhelye: l083 Budapest, Losonci tér 1.

oM azonosítoja: 034932

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia" alapítás éve:

Budapest VIII. kęr. Tanács VB., 1982.

3.) Kiiltséwetési szeľv fenntaľtĺóia:

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

4.) Kłiltséevetésĺ szeľv iľánvító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerütetJőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testiilete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.) Kő|tséwetési szerv típusa a kijznevelési törvénv a|apián:

évfolvamainak száma:
felvehető maxĺmáIis tanulólétszám:

általános iskola

8 évfolyam
724 fő

13



6.) Kiiltséevetési szeľv illetékesséee. működési kiire:

Köľzete: Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete
által meghatározoÍt utcanév jegyzék szeriĺt.

7.) Típus szerinti besorolás:

Által,ános iskola. A köznevelési törvéĺyben foglaltak a|apján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Jo gszabályban meghatáľozott közfeladata :

A koznevelési torvény a|apjánkozfeladata a koznevelés, mely magában fog|a|ja az źitalźnos
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a köznevelésl törvény 10, $-a aIapján 8 évfolyammal renđelkezo intézmény, ahol _
az e torvéĺy 5. s (1) bek. b) pontjában meghatátozottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testiilet áIta| elfogadott pedagógiai progľam a|apjźn végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az intézmény magyar
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folyat, valamint szakértői bizottság szalúrtői
véleménye a|apjan ellátja a koznevelési törvény 4's 25. pontja szerint: a külonleges
bóndsmódot igénylő beszédfogyatékos, érzékszewi fogyatékos (nagyotha1ló), halmozottarĺ
fogyatékos (beszédfogyatékos, nagyothalló), vagy egléb pszichés fejlődési zavaľral (súlyos
tanulási, figyelem- vag) magatartásszabályozási zavaľral) küzdő sajátos nevelési igéný
tanulók oktatását is. Testnevelés óra keretében keriileti Ílszás oktatást lát el. Az iskola
házirendjében szabályozott módon ellátja az á|ta|ános iskolások úszások1atásat, a tanfolyamon
töľténő úszásoktatást, vízi|abđa edzések tartásźú. tanóľai és tanfolyami keľetben,
versenyeztetést, keriileti győgyllszás biztosítását általános iskolások tészére, keľtileti
koza|kalmazottakúszáslehętősésénekbiztosítását.

A||amhá.ztartási
szakáuazatszńma

Allamháztartási szakágazat me gnevezés e

8s2010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támosatása

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

8s2012
Sajátos nevelési igénytĺ általanos iskolai tanulók nappali ľendszeľíĺ
nevelése, oktatása (1 -4. évfolyam)

852013
Nemzetiségi tanulók nappali ľendszeľiĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

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

8520f2
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése. oktatása (5-8. évfolyam)
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852023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeriĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)

85591 I Altalanos iskolai naokozi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevęlési isényĹĺ tanulók napkozi otthoni nevelése
8s5913 Nemzetisési tanulók napkozi otthoni nevelésę
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevęlés

85591 5
Sajátos nevelési igényű tanulók általĺínos iskolai tanulószobai
neve1ése

85s916 Nemzetisési tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
s62913 Iskolai intézménvi étkeztetés
562911 Munkahelvi étkeńetés
931204 Iskolai, diakspoľt-tevékenység és tiímogatása
931r02 Sportlétesítmények működése és fei lesztése
9r0r21 Kĺjnwtári állomany gyarupítźsa' nyilvántaľtása

b.) Vállalkozásĺ tevékenységet folytathat, vźi|a|kozási tevékenység céljáľa a mindenkoľi
éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.
Avá|Ia|kozási tevékenység arányának felső hatźra a költségvetési szeľv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése :

c.) Gazdátlkodási besoľolása :

- Az iskola ĺjnállóan mfüĺjdő költségvetési szeľv.
- Költségvetése a teljes intézményi mfüöđési és beszerzési költségvetési előirányzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetoje a teljes kĺiltségvetési e|óírźtnyzat felett rendelkezik.

Az iskola péĺungyi-gazdasági tevékenységét ktilön megállapodźs a|apjźn az oná||őarl
mfüödő és gazdá|kodó Németh Ltsz|ő Altalĺínos Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)

látja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagvon. vagyon feletti ľendelkezési ioe:

A Budapest VIII. keľĹileti ingatlan-nyilvantaľtásb arl 35728t32 |lrsz. alatt felvett 7913 m2
alaptertilettĺ, természetben 1083 Bp. Losonci téľ I. alattta|álhatő, a Budapest Főváros VIII.
keľiilet Jőzsefvfuosi onkoľmźnyzat tulajdonát képező - általános iskola megnevezésű -
felépítményes ingatlan hasznáLata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint
vagyoni értékv jogok, tátgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések' jármiívek)
hasznźt|ata á||ő eszkozleltáľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet á|ta| alkotott rendeletekbenmeghatározott
szabáIy ok az ir ány adők.

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
680002 Nem lakóingatlan béľbeadása' iizemeltetése
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
8s6099 Esvéb oktatást kiesészítő tevékenység
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10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének megbízási ľendie:

A kĺiltségvetési szerv vezetójét Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testiilete páIyázattftjánbizza meg a koza|kalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. éví
)C(XIII. töľvény, a koznevelésź törvény, a koza|ka|mazottak jogá|Iásáről szóló 1992. évi
X)oilII. töľvény végrehajtásáĺőI szőIő 13811992. (X.8.) számll Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek j ogairól sző|ő 20 | 1 . évi CLXXIX. törvény fi gyelembevételével.

11.) A ktiltséevetési szeru foelalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tĺjrténik, rájuk a kozaIkalmazottak jogá||ásaről szóló |992. évi XXXilI. töľvény,
valamint amunka torvénykönyvéről szóló 20]2. évi I. tĺ;rvény az irányadó.

12.) A ktĺltséevetésÍ szerv képviselete:

Aköltségvetési szerv vezetője,valamint azźitaIamegbízottintézményi dolgozó.

Záradék

A Losonci ľeri Általanos Iskola a|apitő okfuatát Buđapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkormanyzat Képviselő-testülete .,..,ĺ2012.(KI.06.) szttmu hatfuozatáva| 2012. december
1 5. hatálly a| hagýa j őv á.

Budapest, 20|2. decembęľ

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmester
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
tanterem 24

szaktantęrem o

logopédiai fo glalkoztató, egyéni 1

fejlesztő szoba ó

tornateľem 1

toľnaszoba 1

spoľťudvaĺ 1

ígazgatői iroda 1

nevelőtesttileti szoba 1

helvettesi iľoda 1

gazdasági v ezętői iro da 1

tigyviteli helyiség 1

könyvtĺíľ 1

kĺinyvtárszoba
orvosi szoba I

sportszertaľ 4

aula (előtér, kĺizösségi tér) 1

porta 1

ebédlő 1

fozokonyha
melegítőkonyha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

étkező 1

o|töző 5

hideg-meleg vizes zvhany ozó 5

szeméIyzeti WC 7

tanulói WC 10

mosléktaroló 1

é1éskamľa

ruktár 6

szertár (pincében is) 5

egyéb: úszómedence 1

e gyéb : gépház helyisé gei 4

egyéb: FOTAV 1

11



5.sz. melléklet
Németh Lász|ő Általános Iskola
alapító okiratát módosító okiľat

A 2012. augusztus 1. napjától hatályos egységes szerkęzetbe foglalt a|apítő okirat az a|ábbiak
szerint módosul.

Az a|apítő okĺľat bevezető része az a|ábbiak szerint módosul:
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésľe álló dokumentumok alapjan az 1895. évben Budapest Székesfőváros által
létesített (alapított) Polgáľi Fiúiskola (alapításkoľi név) Németh Lász|ő Altalános Iskola
(elenlegi név) intézmény szźmźra 230/20I2.(WI.05.) szární hatźtrozatź:val kiadott alapítő
ol<ĺratát a nemzeti koznevel.ésről szóló 2011. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: kôznevelési
törvény) értelmében felülvizsgálta, és az á||atűáńartásról szóló 20|1. évi CXCV. towény, az
áIlamháńartásról szóló törvény végrehajtásźlrőI sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatrendről és az áI|aĺĺlháztartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (KII.31.) NGM
ľendelet és a kt)znevelési törvény 2]. s (3) bekezdésének megfelelően az alźlbbi, egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiľatát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az z|ábbiak szeľint módosul:
5.) Kiiltségvetésĺ szeľv típusa a ŕoezeveldsź ttiľvény alapián: általános iskola

8 évfolyam
560 fő

Az a|apítő okirat 7.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
7.) Típus szeľintÍ besorolás:

Által'ános iskola. A koznevelési towényben foglaltak alapjan önálló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja az a|á,ňbiak szerint módosul:
8.) Jogszabályban meehatáľozott ktizfeladata:

A koznevelésl törvény a|apjánközfe|adata a koznevelés, mely magábarĺ foglalja az á|ta|źnos
iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontj a az alálbbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:
Az iskola a köznevel,tsi tĺirvény I0' f -a alapján 8 évfolyammal ľęndelkező intézmény, ahol _
az e torvény 5. s 0) bek, b) pontjában meghatározottak szeľinti _ alapfokú nęvelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testiilet által elfogadott pedagógiai progran a|apjtn végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integľációs felkészítés). Az angol és testnevelés
emelt szintű oktatása mellett az intézmény magyar nyelven folyó cigĺány kisebbségi oktatást
folytat, valamint szakértői bizottság szakértői véleménye a|apján el|źtja a ktjznevelési torvény
4.s 25' pontja szeľint: a kilanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, érzékszerví
fogyatékos (nagyothalló, gyengénlátó), halmozottan fogyatékos (beszédfogyatékos,
nagyothalló' gyengénlátő), akađálymentesítést nem igénylő mozgósszervi fogyatékos, vagy
eg,,éb pszichés fejlődési zavarral (súĺyos tanulási, figyelem- ýagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is. Első-negyedik évfolyamon
iskolaotthon és logopéđiai osztźiy miĺkodik.

évfolyamainak száma:
felvehető maximális tanulólétszám:
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Lz a|apítő okirat 8.)c.) pontj a az a|átbbiak szeľint mĺódosul:
c.) Gazdálkodási besorolása:

- Az iskola cjnállóan mfüĺjdő és gazđá|kodó kĺlltségvetési szerv.
- Külĺjn megállapodás alapján az intézményen beltil mfüödő gazđasági szervezet e||átja

az alttbbí ĺinállóan mfüödő költségvetési szervek pénzigyi-gazđaságí tevékenységét.

Äz a|apítő okirat 10.) pontja az n|ńbbiak szerint módosul:
10.) A kiiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvętési szerv vezetőjét Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat,űtjánbízza meg a koza|kalmazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi
)ooilI. töľvény, a köznevelési torvény, a koza|ka|mazottak jogállásáľól szóló 1992. évi
)ooilI. törvény végrehajtásárő| szőIő |38lI992. (X.8') számű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségekjogairól sző|ő2011' évi Cl.)oilx. ttĺrvény figyelembevételével.

Zárad'ék

A Németh Lász|ő Általĺĺnos Iskola módosító okiratát Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete .....t20|2.(KI.06.) szźlmtĺ hatálĺozatáva|
2012. decembeľ 15. hatállya|hagyta jővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis ľ,I.áté
polgáľmesteľ

Ssz Ktiltsésvetési szeľv neve Címe
1 Defü Diak Altalános Iskola 1081 Bp. II. János Pá|pápat& 4.

2. Lakatos Menyhéľt Józsefuárosi Altalános
Művelődési Kĺjzpont

l086 Bp. Baueľ Sándor u. 6-8.

ĄJ. Losonci Téri Altalános Iskola 1083 Bp. Losonci tér l
4. Molnaľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási

Nvelvĺi Altal,ános Iskola
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

5. Józsefuaľosi Egységes, Gyógypedagógiai
Módszeľtani Közoont és Altalános Iskola

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

6. Vajda Péter Enek-zenei Altalĺínos és
Spoľtiskola

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

7. Józs efvór os i Al ąpfokú Zenem{Ívé s zeti Iskola 1082 Bo. Nao u. 33.
8. Józsefvárosi Pedagógiai Szalrszolgálat és

Pedasósiai Intézet
1081 Bp.II. Janos Pź.Jpźryatér 4.
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6.sz. mellék]et
ALAPÍTo OKIRAT

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĹĺlete a
renđelkezésľe á1ló dokumentumok alapjan az 1895. évben Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) Polgári Fiúiskola (alapításkori név) Németh Lász|ő Altalános Iskola
(elenlegi név) intézméĺy szźmŕra 230/2012.(Wr.05.) számű hatźrozatźxal kiadott alapító
okiľatát a nemzeti koznevelésről szóló 20I]. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: köznevelési
törvény) értelmében felülvizsgálta, és az á||amhźtnafiásról szőIő 2011. évi CXCY. torvény, az
á||aÍnháztaÍtásról szóló törvény végľehajtásźlrő| szőIő 36812011. (X[. 31.) Koľm. reĺďelet, a
szakfeladatľendről és az államháztartźsi szakágazati renđről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a kĺjznevelési torvény 2]. s (3) bekezđésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbę foglalt aIapítő okiratát adja ki.

1.) Ktiltségvetési szeru:

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

telephelyeĺ:

spoľtudvar: 1084 Budapest
Jőzsef u.22.

jźúszőudvar: 1084 Budapest
Német u.12.

oM azonosítója: 03492I

2.) Kiiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest Székesfovaľos, 1 895.

3.) Ktiltségvetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Fővaľos VIII. keľĹil et Jőzsefvárosi onkormányzat
1082 Budapest
Baľoss u. 63-67,

4.) Ktiltségvetési szeľv iľányító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u. 63-67.

5.)Kö|tséwetési szerv típusa a köznevelési tőrvénv a|apián: általános iskola

évfolyamainak száma: 8 évfolyam
felvehető maximális tanulólétszám: 560 fő
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6.) Ktiltséevetési szeľv ĺlletékesséee' műktidési ktiľe

Korzete: Budapest Fővaľos VIII. kęrület Józsefuĺáľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
által meghatźrozott utcanév jegyzék szeiĺt.

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Általanos iskola. A kĺjznevelési töwényben foglaltak alapján onálló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

8.) Jo gszabálvban meghatározott kiizfeladata :

A koznevelési torvény a\apjźn kozfę|adata a koznevelés, mely magźlbaĺ foglalja az źůtalános
iskolai nevelést és oktatást'

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a koznevelésl törvény 10. $-a alapján 8 évfolyammal ľendelkezó irÍézmény, ahol _

az e towény 5. $ (1) bek. b) pontjában meghatározottak szeńnti _ alapfokú nevęlés-oktatás
folyik. Az iĺtézmény a Képviselő-testiilet á|ta| elfogadott pedagógiai program a|apján végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az angol és testnevelés
emelt sziĺtli oktatása mellett azintézmény magyaľ nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást
folyat' valamint szakértői bizottság szakértői véleménye a|apjźn e||átja a koznevelési torvény
4.s 25. ponda szeľint: a kulanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, étzékszerví
fogyatékos (nagyothalló, gyengénlátó), halmozottan fogyatékos (beszédfogyatékos,
nagyothalló, gyengénlátő), akadáIymentesítést nem igénylő mozgósszeľvi fogłatékos, vagy
egłéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fig,,elem- vagl magataľtásszabályozósi
zavarral) kuzdő sajátos nevelési igényri tanulók oktatását is. Első-negyedik évfolyamon
iskolaotthon és logopédiai osńá|y múkc'dik.

Allamháztaľtási
szakásazatszáma

Allamh áztartásĺ szakágazat megnevezés e

8s2010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
támosatása

8s201 1
Altalános iskolai tanulók nappali rendszęriĺ nevelése, oktatása (1-4.

évfolvam)

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

852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerú általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

8520fr Altalános iskolai tanulók nappali rendszerÍĺ nevelése, oktatása (5-8.

évfolyam)

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

8s2023
Nemzetiségi tanulók nappali ľendszeľú áItalános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)

2l



85s91 1 Altalános iskolai naokozi otthoni nevelés
8s5912 Saiátos nevelési isénYű tanulók napkozi otthoni nevelése
855913 Nemzetiségi tanulók napkozi otthoni nevelése
8ss914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

8ss915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nęvelése

855916 Nemzetisési tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskol ai intézménvi étkezÍetés
562917 Munkahęlvi étkeztetés
931204 Iskolai. difüsport-tevékenvsés és tĺímo satása
855937 Máshova nem sorolt esyéb felnőttoktatás
9r0tzr Könyvtĺári állomány gy arupítása. nyilvántaľtás a

b.) Váltalkozási tevókenységet folytathat, vá||a|kozási tevékenység céljára a mindenkori
éves kiiltségvetésének a kiadásából nem fordíthat iisszeget.
A vállalkozási tevékenység arźnyának felső határa a kĺiltségvetési szerv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

680002 Nem lakóinsatlan bérbeadása. tizemeltetése

c.) Gazdáikodási besoľolása:

- Az iskola <jnállóan működő és gazdálkodó k<iltségvetési szerv.
- Külön megállapodás a|apján az intézményen belül mfü<jdő gazđaságí szewezet e||átja

az a|ábbí önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-g azdasćryi tevékenységét.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkoľmányzati vagYon. vagyon feletti ľendelkezési ioe:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántaľtásbaĺ 34915 hľsz. alatt felvett 1649 m2
alapteriiletri, teľmészetben 1084 Bp. Német u' 14. a|attta|á|hatő, a Budapest Fővaľos VIII.
keľtilet Józsefviíľosi onkoľmányzat tulajdonát képező _ általrános iskola megnevezésű _
felépítményes ingatlan haszná|ata (a fuggelékben szereplő helyiséglista szerint), a3491,6ltľsz.

alatt felvett 538 m2 alapteľületú, tetmészetben 1084 Bp. József l' 22. a|att ta|á|hatő, a

Ssz Ktiltsécvetési szerv neve Címe
9. Deák Diák Altalrĺnos Iskola 1081 Bp.II. Jĺános Pá|pápatér 4.

10. Lakatos Menyhén Józsefuaľosi Altalános
Művelődési Közoont

1086 Bp. Bauer Sandor u. 6-8.

11 Losonci Téri Altalanos Iskola 1083 Bp. Losonci tér l
12. Molnár Feręnc Magyar-Angol Két Tanítási

Nvelvíí Által.ĺnos Iskola
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.

13. Józsefuáľosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszeľtani Központ és Altalános Iskola

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

14. Vajda Péter Enek-zenei Altalános és
Sportiskola

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

15. Józs efváro s i Alapfokú Zenemíjv észeti Iskola 1082 Bp. Nap u. 33.
16. Józsefvórosi Pedagógiai Szalrszolgálat és

Pedapópiai Intézet
1081 Bp.II. János Pá|pápatér 4.



Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiĺľosi onkormźnyzat tulajđonát képezó ingatlan
(sporrudvar) haszná|ata, a349Í4hrsz. alattfelvett 551 m2 alapteľĹilehí, természetben 1084 Bp.
Német u. |2. a|att talá|hatő, a Budapest Főváros VIII. keľĹilęt lózsefiĺárosi onkoľmtnyzat
tulajdonát képező ingatLan Qátszőudvar) haszĺá|ata, valamint vagyoni éľtékiĺ jogok, tźlrgyi
eszközök (gépek, bęręndezések, felszerelések, jĺĺľművek) hasznźiata áIlőeszkozleltaľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testĹilet áItaI alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok az irény adők.

10.) A költséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A kĺiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testülęte pá|yázat tłtjźnbizza meg a koza|ka|mazottak jogállásaľól szőIo 1992. évi
)o(xIII. tcirvény' a koznevelési torvény, a kozaLkaImazottak jogá|IásarőI szőIő |992. évi
)ooilIl. törvény végrehajtásaról szóló I38lI992. CX.8.) számu Korm. rendelet, valamint a

nemzetiségek j o gairól szó|ő 2011 1 . évi CLXXX. törvény figyelembevételével.

11.) A költséwetési szeľv foe|alkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
meeieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében tö'rténik, ľájuk a koza|ka|mazottak jogállásaľól szőIő |99f. évi )oo(III. tcirvény,

valamint a munka t<irvénykönyv étőI sző|ő 2012 . évi I . tcirvé ÍIy az fuányadő .

l2.) A kiiltségvetési szerv képvĺselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint azáIta|amegbízottintézményi dolgozó.

Zá.ľadék

A Némęth LászIő Által.ános Iskola a|apítő okíratát Budapest Főviíľos VIII. kerület
Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő.testiilete .....l20t2.(xll.06.) szźlmt hatźltozatźwa|

2012. december 15. hatállya|hagýa jővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

I)ľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek Helyiségek
szńma

tanterem 23

szaktanteľem 7

logopédiai foglalkoztató, egyéni 4

fejlesztő szoba

toľnaterem 2

tornaszoba I

igazgatőiiroda I

nevelőtestiileti szoba I

helyettesi iroda I

gazdasági vezető i iro da I

iigyviteli helyiség 2

könyvtaľ 1

könyvtaĺszoba
cľvosi szoba I

sportszeľtaľ 1

lula (előtér, közösségi tér)

rorta I

lbédlő I

főzőkonyha 1

me1egítőkonyha

|álaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

5tkező

5ltöző a
J

ride g -mele g v ize s zllharĺy o ző a
J

;zemé|yzetiWC a
J

'anulói WC 8

mosléktáľo1ó 1

éléskamľa 1

raktár 9

szertát 5

egyéb:gázfogadő I

ogyéb:klubhelyiség I

szolgálati lakás 1

Ĺerasz 1
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7.sz. melléklet
Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

alapító okiratát mĺódosítĺí okiľat

A 2012. április 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő okirat az alábbiak
szeľint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az a|á.ňbiak szeľĺnt módosul:
Buđapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete a
ľendelkezésľe álló dokumentumok alapjĺín az 1895. évben Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) Polgári Fiúiskola (alapításkori név) Németh Lász|ő Altalános Iskola
(elenlegi név) intézmény számfua 230/2012.(WI.05.) számű hatáĺozatával kiadott alapító
okiratát a nemzeti ktjznevelésről szóló 20]1. évi CXC. tarvény (tovóbbiakban: Irôznevelési
törvény) értelmében felülvizsgálta, és az áI|aĺ.nhźztartásról szóló 20|1. évi CXCV. torvény, az
źilamháńartásról szóló törvény végľehajtásárőI szőIő 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatrendről és az á||anháńartási szakágazati rendről sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a koznevelési torvény 2]. s (3) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes
szerkezetbe foglalt alapitő okiľatát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az z|ábbiak szeľint módosul:

évfolvamainak száma:
felvehető maximálĺs tanulólétszám :

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|á'}biak szeľint módosul:
7.) Típus szeľĺntĺ besoľolás:

általanos iskola

8 évfolyam
660 fő

Altalános iskola. A koznevel,ćsi torvényben foglaltak alapján tjnálló jogi személyiséggel
ľendelkezik.

Az alapítő okirat 8.) pontja az a|ábbiak szeľÍnt mĺódosul:
8.) Jo gszabályban meghatáľozott ktizfeladata:

A ktjznevelési torvény a|apjźn k<jzfeladata a koznevelés, mely magában foglalja az áIta|ános
iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:
Az iskola a ktjznevelési t<irvény I0. $-a alapján 8 évfolyammal rendelkezó intézmény, ahol _
az e torvény 5' $ (1) bek. b) pontjdban meghatźrozottak szeľinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai pľogram alapjźn végzi
tevékenységét (képesség-kibontakońatő és integrációs felkészítés). Az emelt követelményű
testnevelés, idegen nyelvek (német, angol) és teľmészetťudományok oktatása mellett, magyaÍ-
aĺrgol két tanítási nyelvĺĺ oktatást, magyar nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottság sząkértői véleménye alapjĺĺn e||źtja a koznevelési ttrvény 4.s 25.
pontja szęrint: a kĺłlanleges bánásmódot igényĺő beszédfogyatékos, vagy egłéb pszichés

fejlődési zavarral (súIyos tanulási, figyelem- vag) magątartásszabályozási zavarľal) küzdő
sajátos nevelési igényi tanulók oktatását is. Ellátja a kerĹileti gyógýestnevelési feladatokat is.
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Az a|apítő okirat 10.) pontja az a|átbbiak szeľint módosul:
10.) A ktiltségvetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A kdltségvetési szerv vezetojét Budapest Fővaros VIII. kerütet Jőzsefváĺosi onkoľmáĺyzat
Képviselő-testĹilete pá|yźnatiltjánbízza meg a koza|kalmazottak jogállásĺáľól szőIő 1992. évi
)ooilI. törvény, a koznevelésl törvény, a koza|ka|mazottak jogállásaľól szóló 1992. éví
)o(xIII. törvény végrehajtásźtrő| szőIő I38lI992. (X.8.) sztlmí Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő2011. évi CLXXIX. tĺirvény figyelembevételével.

Az a|apítő okirat 11.) pontja az a|álbbiak szerint módosul:
11.) A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megielölése:

A foglalkoztatottak fog|aIkońatása kĺjzalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében t<jrténik, rájuk a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi )ooilIl. törvény,
valamint amunka törvénykonyvéről szóló 20]2. évi I' törvény az irányadó.

Záradék

A Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvtĺ Altalanos Iskola módosító okiľatát
Buđapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete
.....l2012.(KI.06.) számthatározatával20|2. decembeľ 15. hatállya|hagytajővá.

Budapest, 2012. december . .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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8.sz. melléklet
ALAPÍTO OKIRAT

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Onkormźnyzat Képviselő-testiilete a
rendelkęzésre ál1ó dokumentumok alapjan az 1886. évben Budapest Székesfőváros által
létesített (alapított) Polgáľi Leányiskolao illetve az1964. évben Budapest, VIII. ker. Tanács
VB. által létesített (atapított) Általános Iskola, (alapításkori név) Molnár Feľenc Magyaľ-
Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola (elenlegi név) iĺtézmény szálmźra
L05/2012.(III.22.) száműhatźxozatával kiadott alapitő okfuatźú a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési tÓrvény) érte|mében feltilvizsgźůta, és az
éilamhánatásrőI szőIő 20II. évi CXCV. t<irvény, az á||amháztartźsrőI szőIő ttirvény
végrehajtásárő| sző|ő 368120|I. (KI. 31.) Korm. rendelet, a szakfe|adatrendről és az
áIlaÍnháńartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM rendelet és a kÓznevelési
törvény 2]. s (3) bekezđésének megfelelően az a|ábbi, egységes szeľkezetbe foglalt a|apítő
okiratát adja ki.

1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Molnáľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvíi Általrínos Iskola

Az intézmény angol neve: Molnár Feľenc Hungarian-English Bilingual Elementary
School

Riivĺdített neve: Molnáľ Ferenc Általanos Iskola

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

oM azonosítója: 034936

2.) Ktiltséevetési szerv alapítóia. alapítás éve:

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

3.) Kiiltségvetésĺ szerv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefu iĺľosi onkoľm źnyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Kiiltségvetési szeľv iľányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmtnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.) Kő|tséwetési szerv típrusa a köznevelési törvénv a|apián:

évfolyamainak száma:
felvehető maximális tanulĺólétszám :

általĺĺnos iskola

8 évfolyam
660 fő
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6.) Kiiltségvetési szerv illetékessége. műkłidési ktire

Körzete: Budapest Fővaľos VIII. keriilęt Józsefuaľosi onkorm ányzat Képviselő-testiilete
á|taL meghatźrozott utcanév jegyzék szerint,

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Általanos iskola. A koznevelési torvényben foglaltak alapjáĺ önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Jo gszabáIyban meghatáľozott kiizfeladata :

A köznevelési törvény a|apján kozfeladata a koznevelés, mely magában foglalja az źita|ános
iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a koznevelésl törvény I0. $-a alapján 8 évfolyammal rendelkező iĺtézmény, ahol -
az e torvény 5. $ (1) bek' b) pontjĺźban meghatározottak szerinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az íntézmény a Képviselő-testület áItaI e|fogadott pedagógiai pľogram aIapjáĺvégzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integľációs felkészités). Az emelt követelményű
testnevelés, idegen nyelvek (német, angol) és természethrdományok oktatása mellett, magyar-
angol két tanítási nyelvíĺ oktatást, magyat nyelven folyó cigĺíny kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottsóg szakértői véleménye a|apjźn e||źńja a köznevelési törvény 4.s 25.

pontja szeľint: a kĺ;lanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magataľtásszabályozási zavarral) klizdő
sajatos nevelési igénnĺ tanulók oktatását is. Ellátja a kerületi gyógýestnevelési fęladatokat is.

Allamháztaľtásĺ
szakáeazatszáma

Allamháztaľtási szakágazat megnevezés e

852010 Alaofokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex
támosatása

85201 1
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerií nevelése, oL<tatása (I-4.
évfolvam)

8s2012
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszęnĺ
nevelése. oktatása (1 -4. évfolvam)

8s2013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľĺĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolyam)

8s2021
Altalĺínos iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.

évfolvam)

8520f2
Sajátos nevelési igényu általános iskolai tanulók nappali ľęndszerrĺ
nevelése. oktatása (5-8. évfolvam)
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852023
Nęmzetiségi tanulók nappali rendszeľíi általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolvam)

85591 1 Altalános iskolai naoközi otthoni nevelés
8ss912 Saiátos nevelési ieényií tanulók napközi otthoni nevelése
85s913 Nemzetiséei tanulók napk<jzi otthoni nevelése
8ss914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

85s915
Sajátos nevelési igényii tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelésę

855916 Nemzetisési tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
85601 1 Pedaeó ei ai szakszo|gźlltató tevékenysé g

s62913 Iskolai intézménvi étkeztetés
562917 Munkahelvi étkeztetés
93rf04 Iskolai. diáksoort-tevékenvsés és támo gatása

9r0t2t Ktjnwtári állománv syaÍapítása. nyilvántaľtása

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azdá|kodási besoľolása :

- Az iskola cinállóan mfü<jdő költségvetési szerv.
- Kĺĺltségvetése a teljes intézményi miiködési és beszerzési kĺiltségvetési előirányzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetője a teljes költségvetési e|őírányzat felett rendelkezik.
- Az iskola péĺlzugyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás a|apjźn az onźilőan

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

|átja e|.

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

A Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvantartásban 36463 hrsz. alatt felvett 2564 ftŕ
alapterulětű, valamint 36465|ltsz. alatt felvett 2976 m2 alapteľĹiletiĺ ingatlanból 2009,4 m2,

természetben 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15. alattta|źůható, a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmĺínyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan hasrná|ata (a
fliggelékben szereplő helyiséglista szeriĺt), valamint vagyoni értékĺi jogok, targyi eszkĺjzök
(gépek, beľendezések, felszeľelések, jáľművek) hasznáIataá||őeszkoz|ęltiĺr szerint.
Az intézmény a fenti felépítményes ingatlant (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-I5. sz.) a
Mesepalota Napközi otthonos ovodával megosztva haszná|ja. A 36465 ltsz. alatt felvett
2976 m2 alapterületĺĺ ingatlanból a Mesepalota Napközi otthonos óvoda á|ta| hasznáIt
ęlkiilönített ingatlanľés z nagy sága 9 66,6 m" .

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-tęstület á|ta| alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok azfuźnyadők.

10.) A ktiltségvetési szerv vezetőiének meebÍzási ľendie:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹilete páIyázat iújánbizza meg a koza|kalmazottak jogállásĺíľól sző|ő |992. évi
)C(XII. törvény, a koznevelĺźsl törvény, a közalkalmazottak jogá|Iása,ről szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásźtrő| sző|ő I38lI992. (X.8.) számű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól szőIő2011. évi CL)O(IX. tclrvény figyelembevételévęl.
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1l.) A ktiltséwetési szerv foelalkoztatottiaÍľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása köza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében t<iľténik, rájuk a közalkalmazoÍtak jogá||ása,ről szóló |992. évi )ooilIl. töľvény,
valamint amunkn torvénykonyvéről szóló 2012. évi I. toľvény az irányadó.

12.) A ktiltséevetésĺ szerv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az áIta|amegbizottiriézményi dolgozó.

Záradék

A Molnaľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvíi Általanos Iskola a\apítő okiľatát
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefi'aľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete
.....l2012.(KI.06.) számuhatározatával2012. decembeľ 15. hatállya|hagýajővá.

Budapest, 2012. december ....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lN'Iáúé

polgáľmesteľ
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He!yiségek Helyiségek száma

tanterem 27
szaktanterem 13

logopéđiai foglalkoztató, egyéni

fejlesztő szoba 2
tornaterem 2

tornaszoba 1

spoľtudvaľ 1

ígazgatőiíroda 1

nevelőtestiileti szoba 2
helvettesi iroda 2

gazdasági koda
Ĺigyviteli helyiség 1

könyvtár 1

Könyvtáľ olvasó 1

orvosi szoba 1

cľvosi váró 1

sportszeľtaľ 3

lula (előtéľ, közösségi tér)

Doľta 1

:bédlő 2

főzőkonvha
melegítőkonyha 1

|álaló -moso gatő, ezen beliil felnőtt 1

5tkezó
c|titző 4
hide g-mele g vizes n:hany oző I
személyzeti WC I
tanulói WC 18

mosléktáľo1ó 1

áléskamĺa

ľaktar 6

szertźt 5

ogyéb:stúdió 1

ogyéb:gyeľmekvédelmi szoba 1

Egyéb : gyermekváró, zongoľaterem 1

Egyéb : tanulócsopoľtos kisterme
Egyéb: klubszoba
Egyéb DoK szoba
Egyéb: irattźn

Egyéb: gazfogadó

Egyéb : szeméIy zeti nlharry ozó
Egyéb: Büfé
Egyéb: pince
E gyéb : szemé|y zetí o|toző

al
JI



9.sz. melléklet

Józsefuáľosi Egységes Gyógypedagĺógiai Mĺódszertani Központ és Általános Iskola
a|apítő okiľatát módosító okirat

A 2012. ápľilis I. napjátő| hatályos egységes szerkezetbe foglalt aIapítő okiľat az alábbiak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az a|á'ňbiak szeľint mĺídosul:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülęte a
rendelkezésre á11ó dokumentumok alapjĺín az |989. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
áItaI létesített (alapított) Általános Iskola (alapításkori név) Józsefváľosi Egységes
Gyógypedagógiai Mĺódszertani Központ és Általános Iskota (elenlegi név) iĺ.tézméĺy
szźlmára 105/20L2.(III.22.) száĺrl hatźrozatźxa| kiadott a|apítő okiratát a nemzeti
kĺjznevelésről szóló 2011. évi CXC. t0rvény (továbbiakban: kÓznevelési toľvény) ételmében
felülvizsgálta, és az á|Iaĺĺlhźztartásról sző|ő 2011. évi CXCV. ttiľvény, az áIlamhźntaľtásról
szóló törvény végľehajtásaľól szőIő 36812011. (XII. 31.) Korm. ľendelet, a szakfe|adatrendről
és az á|Ianűáztartási szakágazati ręndről sző|ő 56120II. (KII.31.) NGM rendelet, a
lĺtjzoktatásról szóló 1993. évi LWIX. tôrvény (továbbiakban: közolĺtatási törvény) és a
kt)znevelési torvény 2]' s (3) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt aIapitő okiratát adjaki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja zz alábbiak szeľĺnt módosul:
5.) Kiiltségvetési szerv típusa

a köznevelésí törv ény a|apiánz

évfolyamainak száma:

többcélú intézmény:
egységes gyógypeđagógiai módszeľtani
iĺtézmény

8 évfolyam

felvehető maximális tanulólétszám: |45 fo

Az alapítő okirat 7.) pontja az a'lábbiak szeľint módosul:
7.) Típus szerinti besorolás:

Többcélt, intézmény (głógłpedagógiai nevel,ćsi-oktatási intézmény, pedagógiai szalrszolgálat
és pedagógiai-szalcľnai szolgáltatóst nyújtó intézmény). A knznevelési torvényben foglaltak
a|apjźn ĺjnálló j o gi személyisé g gel rendęlkezik.

Azz|apítő okiľat 8.) pontja az a|ábbiak szerint mĺódosul:
8.) Jogszabálvban meghatáľozott közfeladata:

A köznevelési torvény a|apjtln kozfeladata a köznevelés, mely magábaĺ foglalja azoĺcľlak a
sajátos neveĺési igényű tanulólcrlak az általdnos iskolai nevelésĺćt és oktatását, akik a tobbi
tanulóval nem foglalkoztathatók eg/ütt, a pedagógiai szalrszolgálati feladatot, tovóbbá a
p e dagó gi ai- s z alcrnai s z o l gáltat ás t.
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Az a|apítő okirat 8.)a.) pontja az a|ábbiak szeľint mĺódosul:
Az egységes gyógypeđagőgiai móđszeľtani intézmény ellátja a koznevelési t<irvény (20. $ (1)
bek. e) pontja aIapjáĺ) 7. s (1) bek. g) pontja alĄźn,8 évfolyammal rendelkezik, ahol _ az e
törvény 15. s-óban meghatttrozottak szerinti _ alapfokú, gyógypedagőgiai nevelés-oktatás
folyik a hłlonleges bánásmódot igénylő enyhe éľtelmi fogyatékos, enyhe éľtelmi fogyatékos
autizmus spehľum zavarral ktizdő, mozgósszervi, rzékszervi (átássérült, hallóssérült),
beszédfogyatékos, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos gyermekek, valamint
azintegráItan oktatható középsúlyos értelmi fogyatékos gyeľmekek esetében. Aziĺtegrá|tarl
nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényrĺ gyeľmekek esętén utaző szakembeľ há|őzat
mfüödtetését, a közoktatási tclľvény 34.$-ában felsorolt pedagógiai szakszo|gálati felađatok
köztil _ a győgypedagógiai tanácsađás, a korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés,
logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógýestnevelés _, valamint a kaznevelési
torvény 19. s (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, c) pontja szeľinti pedagőgiai
tájékoztatás, továbbá e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének
onképzésének segítését, szewezését, mint pedagógiai szakmai szolgźĺItatást látja el.
Az intézmény a Képviselő-testĹilet által elfogadott pedagógiai program alapján végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés). Az tntézmény magyaÍ
nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást, valamint sajátos nevelési igényu tanulók oktatását
végzi.

Az a|zpítő okiľat 10.) pontja az ilábbiak szeľint módosul:
10.) A ktiltségvetési szeľv vezetőiének meebízási rendie:

A koltségvetési szeľv vezetójét Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete pźtlyázattĺtjźnbízza meg a kozalka|mazottak jogállásĺíĺól sző|ő |992. évi
)ooilI. törvény, a lilznevelési torvéĺy, a kozaIkalmazottak jogállásaróI sző|ő 1992. évi
XXXIII. toľvény végľehajtásátőI sző|ő ĺ38lI992. (X.8.) szźtm,(l Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól sző|ő 2011 . évi CLXXX. törvény figyelembevételével.

Az a|apítő okĺľat 11.) pontja az alábbiak szeľint módosul:
11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottiaĺľa vonatkozó foelalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a koza|kalmazottakjogállásaról szóló |992. évi XXXII. tĺiľvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I' törvény az irányadó.

Zárzdék

A Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Ktizpont és Általanos Iskola
móđosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuríľosi Önkormźnyzat Képviselő-
testületę .,..,l2012.(xII.06.) száműhatáĺozatáva|20|2. decembeľ 15. hatállya|hagyta jővá.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M.áté
polgáľmester
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10.sz. melléklet.
ĺ.r,,q.ľÍľó oKIRAT

Budapest Főváros VIII. keľülęt Józsefuáľosi onkormtnyzat Képviselő-testĹĺlete a
rendelkezésre á11ó đokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. keľ. Tanács YB.
áIta| létęsített (alapított) Általános Isko|a (9lapításkori név) Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszeľtani Kiizpont és Altalános Iskola fielenlegi név) iĺltézmény
szźmára 105/2012.(III.22.) szźtmu hattlrozatávaI kiadott alapítő okiratát a nemzeti
koznevelésről szóló 201I. évi CXC' rcľvény (továbbiąkban: koznevelési torvény) értelmében
felülvizsgálta, és az áI|aĺłlháztartásról szóló 20I|. évi CXCV. törvény, az áLlamhźztaľtásról
szóló töľvény végľehaj tásáĺő| sző|ő 368120 l 1 . (X[. 3 1 .) Koľm. ľendelet, ą szakfe|adatľendľől
és az á||anhá^artasí szakágazati rendről sző|ő 56l20L1. (xII.31.) NGM ľendelet, a
kozohatásról szóló 1993. évi I'WIX. torvény (továbbiakban: közoktatási törvény) és a
koznevelési torvény 21, s (3) bekezďésének megfelelően az a|ábbi, egységes szeľkezetbe
foglalt alapítő okiratát adj a ki.

1.) Ktiltségvetési szeľv:

Neve: Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Ktlzpont és Általános Iskola

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

oM azonosítója: 038413

2.) KöItséevetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

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

3.) Költségvetési szeľv fenntartóia:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Kiiltséevetési szeľv iránvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺírosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.) Kiĺltséevetési szeľv típusa
a köznevelésí tőrvénv a|apián:

évfolvamainak száma:

tc'bbcélú intézmény:
egységes gyógypeđagógiai módszertani
intézmény

8 évfolvam

felvehető maximális tanulólétszám: |45 fo

6.) Költséevetésĺ szeľv illetékesséee' működési kiiľe:

Budapest Főváros VIII. keľület
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7.) Típus szeľinti besoľolás:

TöbbcéIú intézmény egységes gyógpedagógia módszertani intézmény (glóg,,pedagógiai
nevelési-oktątási intézmény, pedagógiai sza.lrszolgálat és pedagógiai-szalcľnai szolgóltatóst
nyújtó intézmény)' A koznevelési totvényben foglaltak a|apjźn önálló jogi személyiséggel
rendelkęzik.

8.) Jogszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:

A koznevelési törvény alapjźn kozfę|adata a koznevelés, mely magźtban foglalja ązolcľlak a
sajótos nevelési igényiÍ tanulólĺrlak ąz általános iskolai nevelését és oktatásót, akik a tobbi
tanulóval nem foglalkoztathatók egytitt, a pedagógiai szal<szolgálati feladatot, továbbá a
pe dagó giai-szalcrnai szolgáltatást.

a.) alaptevékenysége:

Az egységes gyógypedagőgiaí módszeľtani intézmény e||atja a gyógłpedagógiai nevelési-
oktatási intézmény feladatźń a koznevelési torvény (20. $ (1) bek. e) pontja a|apjarl) 7, s (1)
bek. g) pontja a|apjźn, 8 évfolyammal rendelkezik, ahol _ az e toľvény 15. f-óban
meghatźrozottak szerinti _ alapfokú, gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik a k.ĺłlr;nleges
bánásmódot igénylő enyhe értelmi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos autizmus spektrum
zavarral lcüzdő, mozgósszervi, érzélrszervi QátássérĹilt, hallássérült), beszédfogyatékos, több
fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos gyeľmekek, valamint az iĺtegrźitan oktatható
középsúlyos értelmi fogyatékos gyeľmekek esetében. Az integrźitan nevelhető-oktatható
sajátos nevelési igényu gyeľmekek esetén ltaző szakember há|őzat mfüĺjdtetését, a
közoktatási törvény 34.$-ában felsorolt peđagógiai szakszo|gá|ati feladatok közül _ a
gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gonđozás, fejlesztő felkészítés, logopéđiai
eIlátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés _, valamint akoznevelési tÓľvény I9. s
(2) bekezďés b) pontj a szeiĺti szaktanácsadás, c) pontja szeľinti pedagógiai tájékońatźs'
tovźlbbá e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének önképzésének
segítését' szervezését, mint pedagógiai szakmai szolgá|tatźtst látja el.
Az iĺtézmény a Képviselő-testĹilet által elfogadott pedagógiai pľogram alapján végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az intézmény magyar
nyelven folyó cigĺány kisebbségi oktatást, valamint sajátos nevelési igényű tanulók oktatását
végzí.

A||amhántartási
szakágazatszáma

Allamh ázta rtási szakágazat megnevezése

85201 0 Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokri oktatás intézményeinek, pľogramjainak komplex
tttmosatéLsa

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

852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszeni
nevelése, oktatása (1 -4. évfolyam)
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852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerĹĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolvam)

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

85f022 Sajátos nevelési igéný általános iskolai tanulók nappali ľendszeľĹĺ
nevelése. oktatása (5-8. évfolvam)

852023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeľű általános iskolai nevelése,
oktatása í5-8. évfolvam)

85s91 I Altalános iskolai napkozí otthoni nevelés
85s912 Saiátos nevelési isényiĺ tanulók napkĺjzi otthoni nevelése
855913 Nemzetisési tanulók napközi otthoni nevelése
85s914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
neve1ése

85591 6 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai iĺtézményi étkeztetés
5629r1 Munkahelyi étkeztetes
931204 Iskolai. diáksoort-tevékenvsés és támosatása
85601 I oedasósiai szakszo|sáltató tevékenvsés
8s6020 pedasó siai szal<nai szol sáltatások

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besoľolása:

- Az iskola önállóan mtĺködő költségvetési szerv.
_ K<iltségvetése a teljes intézményi mfüĺjđési és beszeľzési költségvetési elłĺírźnyzatot

taftalmazza.
_ Azintézmény vezetője a teljes költségvetési előirányzat fęlett ręndelkezik.
- Az iskola pénzigyi-gazdasági tevékenyséeýt külön megállapodás a|apján az ijná||őan

mfüödő és gazđáIkodó Németh Lász|ő Altalanos Iskola (1084 Budapest, Német u.
14.) Iátja e|.

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

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvantaľtásb an 34803t2 |lĺsz. a|att felvett 2238 m2
alapteľĹilettĺ, természetben 1084 Bp. Tolnai Lajos u. l1-15. a|atttalá|ható, a Budapest Főváros
VIII. keľĹilet Józsęfuĺírosi Önkormtnyzat tulajdonát képező - általĺános iskola megnevezésű -
felépítményes ingatlan haszná|ata (a fiĺggelékben szereplő helyiséglista szeľint), valamint
vagyoni éľtélď jogok, tárgyi eszköztjk (gépek, beľendezések, felszerelések' jĺíľmúvek)
hasznáIata á||ő eszko z|elttr szerint.
A vagyon feletti ręndelkezésre a Képviselő-testtilet áItaI alkotott ľendeletekben meghatározott
szabá|yok az irźnyadők

10.) A költségvetési szeľv vezetőiének megbízási rendie:

A ktiltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kenilet Jőzsefvárosi Önkoľmźnyzat
Képvíselő-testtilete pá|yázat tĺtjánbízza meg a koza|kalmazottak jogállásáról szőIő 1992. évi
XXXIII. tĺirvény, a koznevelési torvény' a koza|kalmazotĺak jogáI|ásáről szóló 1992. évi
)C(Xm. törvény végrehajtásárő| sző|ő I38lI992. (X.8.) számu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.
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11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megielłilése:

A foglalkoztatottak fog|alkoztatása kozalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében t<jrténik, rájuk a k?Ĺza|kalmazottak jogállásźtrő| szőIő |992. évi )OC(III. t<irvény,
valamint a munka torvénykonyvéről szóló 20] 2. évi I. torvény az irónyadó,

12.) A kiiltséevetési szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az á|taIa megbízott intézményi đo|goző.

Zárať|ék

A Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Ktizpont és Általanos Iskola a|apítő
okiľatát Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete
.....|20|2.(xII.06.) szźlmuhatźrozattĺval2012. decembeľ 15. hatállya|hagýa jővá.

Budapest, 2012. december .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lÜ'Iáté
poIgáľmesteľ
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Függelék

HeIyiségek Helviséqek száma
;anteľem 13

lzaktanteľem 4

logopédiai foglalkoztató, egyéni 2

ľejlesztő szoba 4

lornateľem I

lornaszoba 1

spoľtudvaľ 1

igazgatőiiroda 1

nevelőtestületi szoba 1

helvettesi iroda 1

qazdasági v ezetői ir o da 1

iigyviteli helyiség 2

könyvtaľ 1

könfiarszoba 1

rrvosi szoba 1

spoľtszeľtáľ 1

lula (előtér, kĺizösségi téľ)

oorta I

:bédlő 1

főzőkonyha
me1egítőkonyha 1

|álaló-moso gatő, ezen beliil felnőtt I

5tkęző

5ltözo 2

hideg-mele g vizes zllharry oző 2

személyzeti WC 4

tanulói WC 14

mosléktaroló
íléskamĺa
raktar

.l

szertár 1
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1 1.sz. melléklet
Vajda Péter Enek-zenei Általános és Spoľtiskola

alapító okiratát módosító okiľat

A 2012. április I. napjátőI hatályos egységes szerkezetbe foglalt aIapítő okirat az a|ábbiak
szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető ľésze az a|á.ůbiak szeľĺnt mĺódosul:
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsęfuaĺosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a
ľendelkezésľe ál1ó dokumentumok alapjĺĺn az 19|3. évben Budapest Székesfőváros által
létesített (alapított) X. ker. Községi Népiskola (alapításkori név) Vajda Péter línek.zenei
Altalános és Spoľtiskola (elenlegi név) intézmény széĺnźra 10512012. (III. 22.) szźlmű'
hatźrozatával kiadott a|apitő okfuatát a nemzeti kÓznevelésről szóló 20]]. évi CXC. toľvény
(továbbiakban: köznevelési torvény) érte|mében feltilvizsgáIta, és az źů|anhźlztartásrőI sző|ő
20II. évi CXCV. törvény, az áIlan:JĺrélńartásrőI szóló törvény végrehajtásźxő| sző|ő 368120II.
(XII. 31.) Koľm. rcnđe|et, a szakfeladatrendről és az á|Iamhánartási szakźryazati rendrőlr
sző|ő 5612011. CXII.3l.) NGM ľendelet és a koznevelési torvény 21. s (3) bekezdésének
megfelelőeĺ az alábbi' egységes szerkezetbę foglalt a|apítő okjtatát adja ki.

Az a|apítő okiľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
5 .) Kö|ts éw etési szerv típusz a k ti zn ev elé s i tőrv énv a|apiánz

évfolvamainak száma:

felvehető maximális tanulĺóIétszám:

Äz a|apítő okĺrat 7.) pontj a az a|ábbiak szeľint módosul:
7.) Típus szerintĺ besoľolás:

Által,ános iskola. A koznevelési torvényben foglaltak alapjan
ľendelkezik.

általános iskola

8 évfolyam

560 fő

önálló jogi személyiséggel

Az a|apitő okiľat 8.) pontja az alábbiak szeľint módosul:
8.) Jo gszabályban meghatáľozott közfeladata:

A kĺjznevelési torvény a|ap1an kozfeladata a köznevelés, mely magźtban foglalja az éitaIźnos
iskolai nevelést és oktatást.

Az a|apitő okiľat 8.)a.) pontj a az a|ábbiak szerint mĺídosul:
a.) alaptevékenysége:
Az iskola a kÓznevelési torvéĺy 10. $-a alapjtn 8 évfolyammal rendelkező intézmény, ahol _
az e torvény 5. s Q) bek. b) pontjában meghatározottak szęľinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai program alapjan végzi
tevékenységét (halmozottan hátrányos helyzetu tanulók iĺúegrálrt oktatása, képesség-
kibontakoztató és integľációs felkészítés). Az ének-zene és a testnevelés emelt szintű oktatása
mellett, spoľtiskolai képzést, magyaÍ nyelven folyó cigany kisebbségi oktatást folýat,
valamint szakértői bizottság szakértői véleménye a|apján ellátja a koznevelési torvény 4.s 25,
pontja szeľint: a klłlanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, vagl egłéb pszichés
fejlődési zavarral (súIyos tanulási, figlelem- ýagy magatartásszabáIyozási zavarral) küzdő
sajátos nevelési igénytí tanulók oktatását is.
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Äz a|apítő okĺľat 10.) pontja az a|á.Jrbiak szerint módosul:
10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A kĺiltségvetési szerv vezetojét Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvźlrosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázatiftjźnbízza meg a közalkalmazoltak jogá||ásaĺől szóló 1992. évi
)O(XIII. törvény, a kôznevelési torvény, a kozalka|mazottak jogállásaľól szóló 1992. évi
)ooilIl. töľvény végrehajtásárol szőIő I38lI992. (X.8.) szźlmu Korm. ľenđelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő20|1. évi CL)o(IX. t<irvény figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|álbbizk szerÍnt módosul:
11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatásĺ iogviszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak fog|a|koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, ľájuk a koza|ka|mazottak jogállásaľól szőIő |992. évi X)O(III. töľvény,
valamint a munka törvénykonyvéről szóĺó 20] 2. évi I. rcrvény az irónyadó.

Záradék

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII.
kerĹilet Józsefuaĺosi Önkoľmźnyzat Képviselő.testiilete .....l2012.(KI.06.) számíl
hatźr o zatáv a| 2012. dec emb eľ 1 5. h atálly a| hagyta j őv á.

Budapest, 2012. december ......

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs lľ4.áLté

polgáľmesteľ
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12.sz. melléklet

ALAPÍTó oKIRAT

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő.testĹilete a
rendelkezésre ál1ó dokumenfumok alapjan az 1913. évben Budapest Székesfőváros által
létesített (alapított) X. keľ. Kiizségi Népiskola (alapításkoľi név) Yajda Péter Enek.zenei
Altalános és Spoľtiskola (elenlegi név) intézmény szźtmźtra L05ĺ20l.2. (III. 22.) számu
határozattxal kiadott a|apítő okfuatát a nemzeti koznevelésről szóló 20]1. évi CXC. rcrvény
(továbbiakban: koznevelési torvény) érteLmében felülvizsgá|ta' és az źll.lanhźztarttľľől' sző|ő
20I| . évi CXCV. t<irvény, az á||anlhźztartásról szóló törvény végrehaj tásárőI sző|ő 368120ll .

CXII. 31.) Koľm. rendelet, a szakfeladatrendről és az á|IamhazÍaÍtási szakágazati reĺdrőI
sző|ő 5612011. (xII.31.) NGM ľęndelet és a koznevelési törvény 2]' s (3) bekezdésének
megfelelőeĺazalábbí' egységes szerkezetbe foglalt a\apítő okiľatát adjaki.

1.) Kiiltségvetési szeľv:

Neve: Vajda Péter Ének-zenęiÁltalanos és Spoľtiskola

Székhelye: 1089 Buđapest, Vajda Péter utca 25-3I.

Rövidített neve: Vajda Péteľ Áttalanos Iskola

oM azonosítója: 03493|

2.) Kiiltségvetési szeľv alapítóia, alapítás éve:

Budapest Székesfovĺĺľos, 1 91 3.

3.) Költségvetési szeľv fenntartóia:

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkorm źnyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Ktiltségvetési szeľv irányító és fenntaľtó szerve:

Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuiíľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.)Kő|tséwetési szerv típasa a kł)znevelési törvénY a|apiánz általános iskola

évfolyamainak száma: 8 évfolyam

felvehető maximális tanulĺílétszám: 560 fő
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6.) Kiiltségvetési szeľv illetékessége' műktidési kiire:

Körzete: Budapest Fővaĺos VIII. kęrület Józsefuáľosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete
által me ghat fu ozoIt utcanév j eg y zék szerínt.
Az egyéb felvételi kéľelmek elbíľálása során előnyben részesíti az emelt szintli képzésekľe
j elentkező' a képes sé gvizs gálaton me gfelelt tanulókat.

7.) Típus szerinti besoľolás:

Altalános iskola. A koznevelési toĺvényben foglaltak a|apjźn <jnálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Joeszabályban meghatározott kiizfeladata :

A köznevelési torvény alapjankozfe|adata a köznevelés, mely magábarl foglalja az á|ta|źtnos

iskolai nevelést és oktatást.

a.) alaptevékenysége:

Az iskola a koznevelésź torvény I0. s-a alap1aĺ 8 évfolyammal rendelkezó intézĺnény, ahol _
az e torvény 5. $ (]) bek. b) pontjában meghatźrozottak szeľinti _ alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai pľograrl a|apjźnvégzí
tevékenységét (halmozottan hátrĺányos he|yzetu tanulók integrált oktatása, képesség-
kibontakoztató és integľációs felkészítés). Az ének-zene és a testnevelés emelt színtu oktatása
mellett, spoľtiskolai képzést, magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottság szakértői véleménye a|apjan e||átja a koznevelési törvény 4.s 25.

ponda szerint: a kĺłlanleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, vagl egłéb pszichés

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fig1,,elem- vag/ magatartósszabályozósi zavarral) küzdő
sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is.

Ä||amhántaľtási
szakásazatszáma

Allamh áztartási szakágazat me gnevezés e

852010 Alaofokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat számz Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, pľogramjainak komplex
tĺámosatása

85201 1
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.4'
évfolyam)

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

852013
Nemzetiségi tanulók nappali rendszeriĺ általános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

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

évfolyam)

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

Á.



852023
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerĺĺ általános iskolai nevelése,
oktatása í5-8. évfolvam)

85591 1 Altalános iskolai napkozi otthoni nevelés
855912 Saiátos nevelési isényú tanulók napkozi otthoni nevelése
855913 Nemzetisési tanulók napkozí otthoni nevelése
8ss914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

85591 5
Sajátos nevelési igényu tanulók általĺános iskolai tanulószobai
nevelése

8ss916 Nemzetisési tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézĺnénvi étkeńetés
s62917 Munkahelvi étkeaetés
931f04 Iskolai, diákspoľt-tevékenység és támogatása
9tDrfr Könyvtári ál lomany gy ar apítźsa, nyi lvántaľtás a

b.) Vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenység céI.jára a
mĺndenkori éves ktiltségvetésének kiadásából nem foľdíthat tisszeget.
Avá||alkozási tevékenység arźnyźlnak felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat szźlma Szakfeladat mesnevezése
855937 Máshova nem sorolt esvéb felnőttoktatás

c.) Gazdá|kodási besoľolása:

- Az iskola önállóan múködő költségvetési szerv.
- K<iltségvetése a teljes intézményi mfü<jdési és beszerzési költségvetési előirányzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezetője a teljes költségvetési eLóirányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzigyi-gazđasági tevékenységét külĺin megállapodás alapján az oná||őan

múködő és gazdálkodó Németh Lász|ő Általĺĺnos Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)
|átja e|.

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

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvrántaľtásban 38603/1 hrsz. a|attfelvett 1 ha 0683 m2
alapterĹilettĺ, valamint 38603ĺ2hlrsz. a|att felvett 1491' fiŕ dapteľĹilettĺ, teľmészetben 1089 Bp.
Vajda Péteľ u. 25-3I. a|att ta|źl|hatő, a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormanyzat tu|ajdonátképező - áIta|ános iskola megnevezésű - felépítményes ingatlan és
udvar haszná|ata (a ftiggelékben szeľęplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékű
jogok, targyi eszkozok (gépek, berendezések, felszeľelések, jarmúvek) haszĺá|ata
á,I|ő e szko zl eltaľ szerint.
A vagyon fęletti rendelkezésre a Képviselő-testtilet tůtal alkotott rendeletekbenmeghattrozott
szabáIy ok az irźny adők.

10.) A kiiltséwetési szeľv vezetőiének meebÍzási ľendie:

A k<iltségvętési szerv vezetojét Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvátosi onkormányzat
Képviselő-testülete pá|yázat tújtnbizza meg a közalkalmazotĺak jogáIlásaről szóló 1992. évi
X)oilil. tclrvény, a köznevelési tcirvény, a koza|ka|mazottak jogá||źsáről szóló I99f. évi
X)oilII. törvény végrehajtásźltő| sző|ő I38lI99f . (X.8.) száĺrú Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek j ogairól sző|ő 20l 1 . évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.



11.) A kiiltséevetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieltilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kĺizalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a kozalka|mazottak jogáIlź.sźlrőll sző|ő 1992. évi XXXII. tĺiľvény,
valamint amunkn törvénykönyvéről szóló 2012. évi I' toľvény az irányadó.

12.) A kiĺltséevetési szeľv képviselete:

A költségvetési szęrv vezetője, valamint azáItalamegbízottintézméĺyi dolgozó.

Záradék

A Vajda Péter Ének-zeĺei Általános és Spoľtiskola alapító okiľatát Budapest Főváros VIII.
keľĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete .....I20L2.(XII.06.) számll
hatáĺ ozatźx a| 2012. decembeľ 1 5. hatállyal hagyta j óvá.

Budapest, 2012. december

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lĺĺ.áúé
polgáľmesteľ
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Függelék

Helyiségek He|višéqek száma
!anterem 13

szaktanterem 18

l o gop édi ai fo glaLko ztató, e gyéni 6

ľejlesztő szoba
lomateľem 2

lomaszoba 1

sportudvaľ 1

igazgatőíirođa 1

nevelőtestiileti szoba 1

helvęttęsi iľoda 1

gazdasági vezetői iľoda 1

iigyviteli helyiség 2

könyvtaľ 1

k<infiarszoba 1

rrvosi szoba 1

sportszertaľ 2

lula (előtéľ, közösségi tér) 10

0oľta 2

lbédlő 2

|őzőkonyha

nelegítőkonyha I

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

étkezo

tiltĺjző 5

hideg-meleg vizes nlharry oző 3

személyzeti WC 4

tanulói WC 10

mosléktĺĺroló
áléskamľa
raktár 4

szertźr I
:gyéb: napközis udvar 1

:gyéb: előkert 1

egyéb:zeneszoba 3
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13. sz. melléklet

Józsefuáľosi Zeneiskola
alapítő okiľatát módosító okiľat

A 20t2. április 1. napjátót hatályos egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiľat az alźtbbiak
szerint módosul.

Az alapítő okiľat bevezető része az a|á.ňbiak szerint mĺódosul:
Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsęfuaĺosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre á11ó dokumenfumok alapjan - Budapest Főváľos Tanács YB. hatátozata
szerint a Főváľosi Zeneiskola Szewezet átszewezéséve| a Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
hatáskĺjrébe 1968. évben átkeľiilt Fővárosĺ VIII. kerületi Allamĺ Zeneiskola (később VIII.
keľületi Vándor Sándor Álumi Zeneĺskola) (alapításkori név) _ Jóaefvdľosi Alapfokt,Í
Zenemíĺvészeti Iskola (elenlegi név) költségvetési szew szźtmára 105/2012. (III.22.) szźlmu
Ilatfuozatélval kiadott alapítő okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 20]1. évi CXC. rcľvény
(továbbiakban: köznevelési torvény), valamint a nevelési-oktatási intézm.ények miiködéséről és

ą ktjznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/20]2. (I/Iil. 3I.) EMMI rendelet
értelmében felülvizsgálta, és az á||amhźztartásrő| sző|ô 20II. évi CXCV. towény, az
á|IanháńartásľóI szóló töľvény végrehajtásárő| sző|ő 36812011. (XII. 31.) Koľm. rendelet, a
szakfeladatľendľől és az źilanháztartási szakźlgazati rendľől sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet és a kĺjznevelési törvény 21. s Q) bekezdésénęk megfelelőeĺ az alźlbbi, egységes

szerkezetbe foglalt a|apítő okiľatát adja ki.

Az z|apítő okirat 1.) pontja az a|á.ňbiak szerint módosul:
1.) Ktiltséevetési szeľv:

Neve : Jó z s efv ár o s i Al apfo kú Z enem{Ív é s z e t i I s ko l a

R1vidített neve : Józsefiárosi Zeneiskola

Székhelye: 1082 Budapest, Nap utca 33.

telephelvei:

} Fazekas Mihály Gyakorló Általáoos Iskola és Gimnázium, 1082 Bp. Horváth M. téľ 8.

} Deák oleu ĺltilańos Iskola, 1081 Bp. II. János Pálpápatér 4'
} Losonci ľéľi Általános Iskola' 1083Bp. Losonci tér 1.

} Molnáľ Ferenc Maryar-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Altalános Iskola, 1085 Bp. Somogyi Béla u'
9-15.

} Vajda Péter Ének- zenei A|ta|ános és Spoľtiskola, 1089 Bp. Vajda P. u. 25-3 1 .

} Németh Lász|ô Általános Iskola, 1084 Budapest, Német u. 14.

oM azonosítója: 039690

Az a|apítő okĺľat 5.) pontja az a|ábbiak szeľĺnt módosul:
5.) Ktiltségvetési szerv típusa

a kijznevelěsi tőrvénv a|apiánz

évfolyamainak száma:

al apfo kú míív é s z e ti i s ko l a,
zenemúvészetí ág

12 évfolyam

felvehető maximális tanulólétszám: 700 fő
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Az a|apítő okiľat 7.) pontja az alálbbiak szerint módosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

Alapfokti m{Ívészeti iskola. A ktjznevelési törvényben foglaltak a|apján önálló jogi
személyiséggel rendelkezik.

Äz alapítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
A köznevelési towény alapjáĺközfeladata a köznevelĺźs, mely magában foglalja az a|apfokil
művészetoktatást.

Az a|apítő okĺrat 10.) pontja az a|álbbiak szerĺnt módosul:
10.) A kiiltséevetési szerv vezetőiének megbÍzási ľendie:

A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yźnattÍjánbízza meg a koza|ka|mazottak jogállásáľól szőIő 1992. éví
)o(xIII. toľvény, a kÓznevelésl törvény, valamint akoza|ka\mazottak jogáIlásarőI sző|ő |992.
évi )ooilIl. töľvény végľehajtásaról szőIő |38l|992. (X.8.) szźlmű Koľm. ľendelet
figyelembevételével.

Az a|apítő okirat 11.) pontja zz a|á'ňbiak szerint módosul:
11.) A ktiltségvetési szerv foelalkoztatottiaiľa vonatkozó foelalkoztatási iowiszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak fogIa|koztatása koza|kalmazottí jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, rájuk a közalkalmazottak jogáIlźsaről szóló 1992. évi Xxxil. törvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I, torvény az irányadó.

Zäradék

A Józsefuáĺosi Zenęiskola módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi
Önkoľmanyzat Képviselő-testülete .....|20I2.(KI.06.) számiĺhatfuozatáva| 20|2. december
1 5. hatálly a| hagýa jőv á.

Budapest, 2012. december . .....

Rimán Edina
jegyzől

Dľ. Kocsĺs }.Iáté
polgármesteľ
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14. sz. melléklet
ALAPÍTo oKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi Oĺlkormányzat Képviselő-testiilete a
ľendelkezésre álló dokumentumok alapján . Budapest Főváľos Tanács YB. hatźnozata
szeľint a Fővárosi Zeneiskola Szewezet átszewezésével a Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
hatásköľébe 1968. évben átkerĹilt Főváľosi VIII. keľĺileti Áilami Zeneiskola (később VIII.
keľiileti Vándor Sándor Átlami Zeneiskola) (alapításkori név) _ Jóaefvdľosi AlapfoktÍ
Zeneműívészeti Iskola (elenlegi név) kĺiltségvetési szerv sztmára 105/2012. (III.22.) számis'
hatźrozatával kiadott a|apítő ol<lratáta nemzeti köznevelésről szóló 20]]. évi CXC. torvény
(továbbiakban: koznevelĺési töľvény), valamint a nevelési-oktatási intézmények műk()déséről és
a köznevelési intézmények névhasználatóról szóló 20/20]2' (TIII. 3]') EMMI rendelet
értelmében feliilvizsgálta, és az áI|am,háztaĺtásrő| szőIő 2011. évi CXCV. torvény, az
áIlamháztaÍtásról szóló törvény végrehajtásarőI sző|ő 3681201'1. (XII. 31.) Koľm. rende|et, a
szakfeladatrendről és az á||anháztartási szakágazati rendről sző|ő 56/2011. (XII.31.) NGM
rendelet és a köznevehósi torvény 2I. s (3) bekezďésének megfelelően az alźŕbi, egységes
szeľkezetbe foglalt a|apítő okiľatát adjaki.

1.) Költséevetési szeľv:

Neve: Józsefvárosi Alapfohi Zeneművészeti Iskola

Rav idített nev e : Józ s efv ár o s i Zene is kol a

Székhelye: 1082 Budapest' Nap utca33.

telephelvei:
} Fazekas Mihály Gyakoľló Altalános Iskola és Gimnázium, 1082 Bp. Hoľváth M. tér 8.

} Deák Diák Altalános Iskola, l081 Bp. II. János Ptůpápatér 4.
} Losonci Téľi Altalános Iskola, 1083Bp. Losonci téľ 1.

} Molnár Feręnc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, 1085 Bp. Somogyi Béla u.
9-15.

} Vajda Péter Ének- zenei A|ta|ános és Spoľtiskola, 1089 Bp. Vajda P. u. 25-3 1.

} Németh Lász|ő Általános Iskola, l084 Budapest, Német u. 14.

oM azonosítója: 039690

2.) Kiiltségvetési szeru alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács vB., 1968.

3.) Ktiltséevetési szeľv fenntartóia:

Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsęfuárosi onkoľmányzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) KiiltségvetésÍ szerv iránvító szerue:

Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvárosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-61.
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5.) Kiiltséevetési szeľv típusa al apfokú műv é s zeti i s kol a,
a kijznevelési tőrvény a|apiánz zenemiĺvészeti źry

évfolvamainak száma: 12 évfo|yarĺl

felvehető maximális tanulĺĎlétszám: 700 fő

6.) Kiiltséwetési szeľv ĺlletékesséee. miĺkiidési köľe:

Budapest Józsefuĺĺros

7.) Típus szerinti besorolás:

Alapfokú művészeti iskola. A koznevel.źsl tĺiľvényben foglaltak alĄarl ĺjnálló jogi
személyiséggel ľendelkezik.

8') Jo gszabályban meghatáľozott kiizfeladata :

A köznevelési töľvény alapján kozfe|adata a koznevelés, mely magában foglalja az alapfokil
múvészetoktatást.

a.) alaptevékenysége:

. A 2010l20L1. tanévig indított képzések esetén kimenő ľendszeľben a2026l2027 tanévíg:
Az íntézĺnény alapfolcu miĺvészetoktatás keľetébęn zenemúvészeti ágbanvégzi tevékenységét
a következő tanszakokon:
zongora, hegedú, furulya, fuvola' oboa, gitar, basszus gítźlĺ, nagybőgő, magánének, titő,
cimbalom, szo|fézs,zeneiľodalom,zeneka1 előképzó, zenehallgatás, gordonka, klarinét.

. A 201112012. tanévtől indított képzések esetén felmenő rendszeľben:
Aziĺtéznény alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészetí ágbanvégzi tevékenységét

; lkövetkező tanszakonon:
I Klasszikus zene:

Fafuvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klaĺinét)
Akkordikus tanszak (cimbalom, gitaľ, ütő)
BillenĘnĺs tanszak (zongor a)

Vonós tanszak (hegediĺ, gordonka, nagybőgő)
Vokális tanszak (magĺínének), Zeneismeľet tanszak (szolfézs, szolfézs kĺltelező, zenetĺjrténet-zeneirodalom' zeneelmélet,

: Teneismeret)

l ramarazene (zenekar, kórus, kanarazene)

Allamháztaľtási
szakásazatszámz

A||amhántaľtásĺ szakágazat megn evezés e

852020 Alapfokú művészetoktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85f031 Al ap fo kú művé szetoktatás zeneművé s zeti ágb an

910121 Konyvtári ál l omany gy aĺ apítása. nyi lv ántartás a
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b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodási besorolása:
- Az iskola ĺinállóan működő költségvetési szeľv.
- Kĺiltségvetése a teljes intézményi működési és beszętzési ktiltségvetési előirányzatot

tartalmazza.
_ Azintézmény vezeĹője a teljes ktiltségvetési elóirányzat felett ľendelkezik.
- Az iskola pénn1gyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján az önáIlőan

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

Iźńja e|.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkormányzati vagYon. vagvon feletti ľendelkezési ioe:

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvantartásban 35701 hrsz. alatt felvętt 1'|57 m2
alapterületú, teľmészetben 1082 Bp. Nap u. 33. a|att taltůhatő, a Buđapest Főváros VIII.
keľület Józsefuaľosi onkormtnyzat tulajđonát képezo felépítményes ingatlan haszná|ata (a
ftiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtékii jogok, targyi eszközök
(gépek, beľendezések, felszerelések, jáľművek) haszĺáIata áIlőeszkoz|eltĺár szerint.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testiilet á|ta| alkotott ľenđeletekben meghataľozott
szabáIy ok az ir źny adők.

10.) A ktiltséevetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A költségvetési szerv vezetójét Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat
Képviselő-testiilete pźiyázatiftjánbizza meg a kozalkalmazottak jogállásáľól sző|ő 1992. évi
XxxIII. törvény, a koznevelésź töľvény, valamint a közalkalmazottak jogá|IásźrőI szőIő 1992.
évi )ooilI. tĺiľvény végrehajtásaľól sző|ő |38lI992. (X.8.) számí Koľm. rendelet
figyelembevételével.

11.) A kiiltséevetési szerv foglalkoztatottiaira vonatkozó fog|alkoztatási iogviszonv
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazoÍIi jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, ľájuk a kozalka|mazottak jogállásríľól szőIő 1992. évi X)O(III. törvény,
valamint a munka torvénykönyvéről szóló 20] 2. évi I. törvény az irányadó.

12.) A kiiltséwetési szeľv képvĺselete:

A ktlltségvetési szerv vezetője, valamint az á|taIamegbizottiĺtézményi dolgozó.

Záradék

A Józsefüárosi Alapfoku Zenemiivészeti Iskola a|apítő o|<ltatźú Budapest Fővĺáľos VIII.
keľĹilet Józsefuárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiilete .....I2012.(XII.06.) számu
hatáĺ ozattx a| 20 12. d ec em b eľ 1 5. h a tá lly a| hagýa j őv á.

Budapest, 2012. december

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis N IáLíé
polgáľmester
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Függelék

Helvisések Helvisések száma
Tanterem L6

szaktanterem
lo eop édiai fo glaLko ztató, e gyéni
feilesztő szoba
toľnatęľęm
toľnaszoba
udvar I

isazsatői íroda 1

nevelőtestiileti szoba 1

helvettesi iroda 1

sazđasźEi v ezetői ir o da I

Íiswiteli helvisée I

könyvtáľ 1

k<jnyvtĺáľszoba 1

orvosi szoba
sportszeľtaľ
aula (előtér' k<ĺzösséei tér) 2
poľta
ebédlő
Főzőkonvha
melesítőkonyha
tálaló-moso satő " ezen belül felnőtt
étkező
öltöző
hide s-mele g vizes zllharry oző 1

szeméIvzeti wC 1

tanulói WC 4
mosléktaroló
Eléskamĺa
Raktaľ 4
Szertźr
esvéb : dísz-hansversenY terem I

esyéb: közlekedő folyosó 2
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|5. sz. melléklet

Józsefuáľosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény
alapító okiratát mĺódosító okiľat

A20|2. januaľ I. ĺapjátő| hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő okirat az alábbiak
szerint módosul.

Äz nlapító olĺiľlt bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre álló dokumenfumok alapjan az 197I. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Nevelési Tanácsadó (alapításkoľi név) Ióaefvdľosí Pedagógiai
Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet (eIenLegi név) számáta 5I4/2011.(ruIJ5.) számil
hatfuozatával kiadott alapítő okjratát a nemzeti koznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény
(továbbiakban: koznevelési tt)ľvény), valamint a nevelĺźsi-oktatási intézmények miik\déséről és
a koznevelési intézmények névhąsználątáról szóló 20/2012. (WII. 31.) EMMI rendelet
értelmében felülvizsgálta, és az áI|arnháztartásról szóló 20I|. évi CXCV. torvény, az
áIlanháńartásról szóló törvény végrehajtásaľól szóIó 368120Il. (XII. 31.) Korm. rende|et, a
szakfeladatľendről és az áIlałĺlháztartási szakźĺgazati rendľől szó|ő 5612011. CXII.3l.) NGM
rendelet, a kozohatásról szóló ]993. évi LXXX. törvény (továbbiakban: közohątási torvény)
és a lôznevelési torvény 2 ] ' s o bekezdésének megfele|oęn az alźlbbi, egységes szerkezętbe
foglalt aIapítő okiratát adja ki.

Az a|apitő okiľat 1.) pontja az a|álbbiak szeľint mĺódosul:
1.) Ktiltséevetési szeľv:

Neve: Józsefvárosi Pedagógiai Szalrszolgálat és Pedagógiai Intézet

Rövid neve: Józsefuaľosi Pedagógiai SzoIgáIat

Rövidített neve: JPSZ

Székhelye: 1081 Budapest, II. János PáIpźryatér 4.

oM azonosítója: 102558

Az a|apítő okĺľat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul:
5.) Kiiltséevetési szeľv típusa a ŕdezeveldsi töľvénv alapián:

tobbcélli intézmény (pedagógiai szalrszolgálat, peđagógiai-szaĺcľnai szolgóltatást nyújtó
intézmény)

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|á,ňbiak szerint mĺódosul:
7.) Típus szeľinti besoľolás:

TÓbbcélú intézmény (pedagógiai szal<szolgálat, pedagógiai-szakrnai szolgáltatást nyújtó
intézmény). A kÓznevelési törvényben foglaltak a|apjan önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontja az a|álbbiak szeľint mĺidosul:
a.) alaptevékenysége:
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A pedagógiai szalrszolgálat keretében ellátja a kozokďatási törvény 34. $ d) pontja szerinti
nevelési tanácsadást, valamint a 34. $. e) pontja szerinti logopédiai ellátást. A pedagógiai-
szalcľnai szolgóltatás keľetében e||átja a koznevelési torvény 19. s (2) bek. szeľinti a)

pedagógiai éľtékelés, b) szaktaĺácsadás, c) pedagógiai tźljékoztatás, e) pedagógusok
képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) tanulmányi és

tehetséggondoző versenyek szęrvezése, összehangolása, g) tanulótźljékoúatő, -tanácsadó
szolgáIatfeladattú..

Azalrapítő okiľat 8Ja) pontjában azaliá'}bi sziiveg helyébe
,.SzolgáItatások

Alapfeladata a keľĹiletben élő, illetve a kerület nevelési-oktatásí intézményeibe jaľó 3-l8 év
közötti gyermekek, tanulók komplex pszichológiai-pedagógiaiJogopédiai szakszo|gá|atának
el|átása.,,

azalá.ňbi sziiveg lép:
Szoleáltatások:

Alapfeladata a keriiletben é1ő, illetve a kerĹilet koznevelési intézményeibe jaĺó 3-18 év közötti
gyeľmekek, tanulók komplex pszichológiai-pedagógiai-logopédiai szakszo|gźl|atźnak ellátása.

Az a|zpítő okirat 10.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
10.) A kiiltséevetési szeľv vezetőiének 

'?'eeĎízíźsi 
rendie:

A kÓttségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹilete pźiyázat tftján bízza meg a kcjzalkalmazottak jogáI|ásańl szóló 1992. évi
)ooilI. törvény, a koznevelési torvéĺy, valamint a közalkalmazottak jogźú|ásárő| sző|ő 1992.

évi XXXIII. töľvény végrehajtásáról szóló I38lI992. (X.8.) számű Koľm. rendelet
figyelembevételével.

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az alá,ňbiak szeľĺnt módosul:
11.) A kiiltséwetési szeľv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
meeieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka\mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tĺjrténik, ľájuk a kozalka|mazottak jogállásaről szőLő |992. évi XXXIII. törvény,
valamint amunkn torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. tt;rvény az irányadó.

Az a|apítő okiľat 12. pontja az a|álbbiak szerint mĺódosul:
12.) A ktiltségvetési szeľv képviselete:

A költségvetési szęrv vezetője, valamint az á|ta|amegbízott intézményi dolgozó.

Záradék

A Józsefraľosi Pedagógiai Szakszolgźiat és Pedagógiai Intézet módosító okiľatát Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilete .....l2012.(zuI.06.)
számtl határ ozatáv aI 20 12. d ec em b eľ 1 5. h atálly a| hagyta j őv á.

Budapest, f0I2. dęcember ......

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis ľ.4.áté
polgáľmester
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16.sz. melléklet
.ą.r,aľÍró oKIRAT

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺáĺosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a
rendęlkezésre álló dokumentumok alapjan az 1971. évben Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
által létesített (alapított) Nevelési Tanácsadĺó (alapításkoľi név) Jóaefvdrosi Pedagógiai
Szakszolgólat és Pedagógiaí Intézet fielenlegi név) szrímźlra 514/2011.(ruIJ5.) számtl
hatćrozatával kiadott a|apítő okiratát a nemzeti koznevelésről szóló 20I]. évi CXC. rcrvény
(továbbiakban: koznevelési törvény), valamint a nevel,źsi-oktatási intézmények miiködéséről és
a kÓznevelési intézmények névhasználatóróI szóló 20/2012. (TIII. 31') EMMI rendelet
éľtelmében feltilvizsgálta, és az áI|anháztartásrőI sző|ő 20|1. évi CXCV. towény' az
áLlamhánartásról szóló törvény végrehajtásźrőI szőIő 36812011. (xII. 31.) Koľm. rendelet, a
szakfeladatľęndről és az źi|anháztartási szakźĺgazati ľendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendelet, a kozoktatósról szóló 1993. évi I-WX. torvény (továbbiakban: kozoktatósi torvény)
és a kôznevelési torvény 21. s (3) bekezdésének megfeleloeĺ az alábbí, egységes szerkezetbe
foglalt a|apitő okjtatát adja ki.

1.) Költséevetési szeľv:

Neve: Józsefvárosi Pedagógiai SzaĺĺszolgáIat és Pedagógiai Intézet

R<jvid neve: Józsefułĺrosi Pedagógiai Szolgálat

R<jvidített neve.. JPSZ

Székhelye: 1081 Budapest,II. Jĺĺnos Pá|pápatér 4.

oM azonosítója: 102558

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

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

3.) Ktiltségvetési szeľT fenntaľtóia:

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

4.) Költségvetési szerv iránvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerĹiletlőzsęfvárosi onkormźnyzatKépviselő-testtilete
1082 Budapest
Baross v 63-67.
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5.) Kö|tséwetési szerv típusa a köznevelésí törvénv a|apiánz

tĺ)bbcélú intézmény (pedagógiai szalrszolgálat, pedagógiai-szalcľnai szolgáltatást nyújtó
intézmény)

6.) Kiiltséevetési szerv műkiidési kiiľe:

Budapest Józsefuáros VIII. kerület kozigazgatási területe

7.) Típus szerinti besoľolás:

Többcélú intézmény (pedagógiai szal<szolgólat, pedagógiai-szahnai szolgáltatást nyĺljtó
intézmény). A kozneveĺési törvényben foglaltak a|apján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Jo gszabálvban meghatározott közfeladata :

A közoktatási törvény alapjarl kozfeladata a pedagógíai szakszolgźitatő tevékenység, mely
magában foglalja a nevelési tanácsadást és a pedagógiai szakszo|gáItatást, valamint a
pedagó giai szal<rnai szolgáltatást.

a.) alaptevékenysége:

A pedagógiai szalrszolgálat keretében ellź./tja a k<jzoktatási törvény 34. $ d) pontja szerinti
nevelési tanácsadást, valamint a 34. $. e) pontja szeľinti logopéđiai ellátást. A pedagógiai-
szalcľnai szolgáltatás keľetébęn e||átja a köznevelési towény ]9. s (2) bek. szerinti a)

pedagógiai éľtékelés, b) szaktanácsadás, c) pedagógiai tájékoztatźs, e) pedagógusok
képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) tanulmĺínyi és
tehetséggoĺdoző versenyek szervezése' összehangolása, g) tanulótźljékoztatő, -tanácsadó
szo|gá|atfe|adatát.

Ä||amhńztaľtásÍ
szzkásazatszáma

L||amháztartási szakágaizat megnevezése

856000 oktatást kiesészítő tęvékenység

Szakfelada tok számą m egnevezés e :

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85601 I pedagógiai szakszoIgáltató tevékenység

841907 önkoľmĺínyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

8s6020 pedagó giai szakmai szo|gá|tatás
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Szolgáltatások:

Alapfeladata a keľĹiletben é1ő, illetve a kerĹilet ktjznevelési iĺtézményeibe jáľó 3-18 év kĺizotti
gyermekek, tanulók komplex pszichológiaĹpedagógiai-logopédiaí szakszolgá|atźnak ellátása.
Ezen belül:

és szakorvosi ellátása.

pszichoszociális).

gyeľmek, tanul ó v izs gźiata é s kontro 11 v izs gáIata.

A nevelési tanácsadás keretébęn kell szakvéleményt készíteni:

gyermek nem járt óvodába.

gyeľmek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával
kap cso lato s feladato k me ghatár o zás a c élj áb ó l.

gyermekekĺől.

b.) Vállalkozásĺ tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásának besoľolása jogköre alapján:

- Azintézmény önállóan mrĺködő költségvetési szeľv.
- Kĺiltségvetése a teljes intézményi mfüödési és beszerzésí költségvetési előiľányzatot

tartalmazza
- Azintézmény vezetóje a teljes kĺiltségvetési előirányzat felett rendelkezik.
- Az intézmény pénzngyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás a|apjźn az

ĺinállóan mfüĺjdő és gazđá|kodó Németh LászIő Általĺános Iskola (1084 Budapest,
Német u. 14.) IáqaeI.

9.) A feladat ellátását szolgáló iinkormányzati vagYon. vagvon feletti ľendelkezési iog:

A Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvántaľtásbarl 34694 |lľsz. alatt felvett |944 m2
alapteľĹilettĺ, természetben 1081 Bp. II. János Pá|pźryatér 4., a Budapest Fővĺíĺos VIII. kerĹĺlet

Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanból 271,44 m2
elktilonített haszná|atu felépítményes ingatlanĺész hasznáIata (a fiiggelékben szeľeplő
helyiséglista szeľint), valamint vagyoni értéku|jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések,
felszerelések, j rĺľmúvek) használata állóeszkcj z|e|tár szerint.
Az intézmény a fenti felépítményes ingatlant a Deĺík oiak Általiĺnos Iskoláva| a fentiek
szerint me go szľva haszĺá|1 a.

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testĹilet á|tal alkotott ľendeletekben meghatĺáľozott
szabályok az ír ány adők.
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10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének meeĎízlźsź ľendie:

A köItségvetési szerv vezetojét Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jőzsefvtĺrosi onkormźnyzat
Képviselő-testtilete pźiyázat iÍján bízza meg akoza|ka|mazottak jogállásáról szőIő 1992. évi
)o(xIII. törvény, a koznevelésl törvény, valamint a k<jzalkalmazottak jogźtlIásań| szől'ő 1992.

évi )ooilIl. tĺirvény végrehajtásaról szőIő 13811992. cK.8.) szám.ll Korm. rendelet
Íigyelembevételével.

11.) A ktiltségvetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foelalkoztatási iogviszonv
meeieltĺlése:

A foglalkoztatottak foglalkońatź.sa ktizalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében történik, rájuk a koza\ka\mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint amunka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. torvény az irányadó.

12.) A kiiltségvetési szeľv képvĺseletę:

A kciltségvetési szerv vezetője, valamint az tůta\a megbízott intézményi dolgozó.

Zárő rendelkezés

A Józsefuaľosi Pedagógiai Szakszo\gálat és Pedagógiai Intézet a|apitő okiratát Budapest
Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete .....l20Í2.(xII.06.)
számű hatźr ozatáv a| 20 Í2. d ec emb eľ 1 5. h atá lly al hagfia j őv á.

Budapest, 20lf . đecember

Rimán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsis lľ'Iáúé
polgáľmesteľ
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Függelék

Helviségek Helvisések száma
Yęzetői iroda I

Vezető-helvettesi iroda
G azđasási vezetői iroda
Alkalmazotti iroda 1

Y izssźiő. tanácsadó szoba J

Feilesztőszoba a
J

Tomateľem I

oľvosi szoba (vizseáló)
Varószoba 1

Zllharwoző 1

WC. mosdó (személvzeti) I

WC" mosdó ísvermek) 2
Raktar (eszkoztát, iľattaľ) 1
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