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Képviselő.testĺilete számár a __l

Tisztelt Képviselő.testület!

A nemzeti köznęvelésről szóló 20II. évi CXC' törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. $-a
rendelkezik arľól, hogy az ővođai nevelés kivételével 2013.januar I-tőI az állam gondoskodik
a kĺjznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilęte a 2OI2. novembeľ 8-i ülésén
tźrgya|ta az ezze| kapcso.latos előterjesztést, melyben felkérte a polgármesteľt, hogy a Lakatos
Menyhéĺt Józsefiĺáľosi Altalános Művelődés Központ feladatainak źiszervęzéséľe vonatkozó
j avaslatot terj essze a Képviselő-testület elé.
Az országgytĺlés 201'2. novembeľ 26-i tilésnapjiín fogadta el a köznevelési feladatot el|átő
egyes önkormanyzati fenrfiartásu intézmények állami fenntaľtásba vételéről sző|ő 2012. évi
CLX)off III' ttirvéný (továbbiakban: Törvény).

A Tĺirvény 2. $ (1) bekezdés a) pontja értelmében az onkormányzatifenntaľtó 20]3. január I-
jei hatállyal módosítja az általa fenntartott települési onkormányzati és 20l3. január l-jétől
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi BizottsáýHumánszolgá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előteri es ztés meŃźtsya|ásźIt.
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állami fetadattá vóló kazneveĺési alapfeladatot egyaránt ellátó tÓbbcélú intézmény alapító
okiratát akként, hogl az intézmény 2013. január ]-jétől kizórólag önkormónyzati feladatot
lásson el.

A Lakatos Menyhért Józsefuárosi Altalános Múvelődési Központ 2009. augusz|us l-től lát el
közmÍĺvelődési feladatot is, melyhez aKépvíselő-testtilet a33312009. (VII.15.)határozatttban2
kozmúvelődési álláshelyet biztosított.
A közművelődés ĺjnkormányzati feladat, melyet az iskola_ nem önkoľmányzatífenrúartásban -

ajövőben nem láthat el.
A Törvény aIapján megsziintetésre kerüI a Lakatos AMK közművelődési feladata. Az
iĺtézmény alapfeladatának módosítása źÍszervezésnek minősül, de a jogszabáIy lehetővé teszi,
hogy ebben az esetben nem kell alkalmazni a közoktatásľól szóló 1993. évi L)oilX.
t<irvényben meghatározott etjaĺási szabźiyokat és a nemzeti köznevelésről szőIő 2011. évi
CXC. törvényben foglalt tilalmakat.
A Törvény 4. $ (1) bekezdése szerint az intézmény 2013. január l-jével - a Kozpontba toľténő

beolvadással - az államfenntartásába kerül.
A Töľvény 4. $ (3 ) bekezdése a|apjtn ,,Az intézmény (I) bekezdés szerinti beolvadássąl
tÓrténő megszűnésének a torzskonyvi nyilvóntartásba való bejegyzése iránt az oĺĺtatásért

fetetős miniszter óltaĺ 20]2' december 15-éig rendelkezéséľe bocsátott adatok alapján a
kinc s t óľ hiv at alb ól inté zke dik',,

Az intézmény közfeladatźnak módosítása miatt szükséges az a|apítő okiľatát valamint az

engedélyezett álláshel y ek számát módosítani.

Fentiekľe tekintettel- Töľvény 4.$ (3) bekezdés - azintézmény alapító okiratát 2012. decembeľ
15-éve1 célszeľű módosítani. Az a|apító okiratban módosul az intézmény 'neve (Lakatos
Menyhért Józsefuárosi Általános Művelődési Központľól - Lakatos Menyhért Altalános Iskola
és Gimnázium névre), az iĺtézmény típusa (továbbra is többcélú intézmény matađ, de toľlésre
keľül az általános múvelődési központ), kozfe|adata (törlésre kenil a kĺjzművelődés), valamint
szakfeLađatai közültörlésre keľiil a kĺĺzművelődéssel kapcsolatos feladatok.
A módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbę fclglalt uj alapító okfuat az
előterj esztés mellékletét képezik.
Aziĺtézmény feladatainak váItozásamíatt2012. december 31-ével módosítani szfüséges az

engedélyezett álláshelyek számźLt. A vźitozás nem éľinti a pedagógus (37), a peđagőgiaí
munkát segítők (4,5) és a technikai dolgozók (15,25) álláshelyeinekszámźĺt.

Azintézményi álláshelyek száma azoĺban2012. december 3l-vel 58,75-tőI,56,75-tę módosul.
A csökkenés oka a f kozmúvelődési álláshely elvonása. A Lakatos Menyhért Józsefuaľosi
Ávr intézményvezetőjének tájékoztatása szerint a két álláshely megsziintetése pénzügyi
fedezetet nem igényel, mert a kozalka|mazotÍak jövőbeni foglalkoztatása megolđhatő az
intézményben.

A Lakatos Menyhért Józsefuarosi Ávr közmúvelődési feladatainak el|átása mellett a

Józsęfuáľosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit Kft. biztosítaĺá az MNP II. fenntaľtási feladatait
(délutani programok szervezése, képzési kcizpont működtetése, nők munkába áIIását segítő

tanácsadási és képzési progĺamok, életviteli tanácsadás, nyitott irtézmény),
A Képviselő-testület döntését az áIlanháztartáyő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény 8. s (1)

bekezdés b) pontja alapjánhozza, mely szerint a költségvetési szerv a|apitásárajogosult helyi
onkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi onkormányzat.

Az tilanháztartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 43. $-a ľendelkezik arľól, hogy a

költségvetési szerv engedélyezęlt |étszámźĺt az irźnyító szerv _a helyi önkormanyzat źital
irźnyítottköltségvetési szerv esetén a képviselő-testület- źilrapitja meg.
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A Képviselő-testület hatásköre a helyi önkormányzatok'ľőI szőIő 1990. évi LXV. torvény (a
továbbiakban: otv.) 10. $ (1) bekezdés g) pontjan alapul, mely szeľint a képviselo-testtilet
hatásköréből nem ruhazhatő át intézmény alapítása. Az Ötv. 15. $ (1) bekezdése aIapján
minősített többség sziikséges a dĺjntés elfogadásához.

Ahatátozati javaslat elfogadása pénzngyi fedezetet nem igényel.
Kéremazalźlbbihattrozati javaslatelfogadását.

H.łrÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. az á|tala fenntaľtott Lakatos Menyhén Józsefuárosi Általános Művelődési Kĺizpontot
(1086 Budapest, Bauer S. u.6-8.) 20|2. december 15. napjával átszewezitlgy,hogy az
intézmény a\apf e|adatai kö zül törl i a ktj zművelő dé s i tevékenys é get,

2. az á|ta|a fęnntartott Lakatos Menyhért Józsefuárosi Általanos Mrĺvelődési Központ
módosító okiľatát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt iĄ alapítő
okiľatát az e|ote1esztés I-2, sz' mellékletében foglaltak szeľinti taľtalomma|, 2012.
december 1 5-i hatállyal módosítja.

3. fe|hata|mazza a polgátmesteľt a hatátozat 2. pontjźĺban meghattnozott dokumęntumok
aláírására.

4. a Lakatos Menyhéľt Józsefuárosi Általános Múvelődési Kcizpontban elvonásrukeril2
kcizmiĺvelődési álláshe|y 2012. decembeľ 31-vel. Azintézmény engedélyezeÍtlrétszźtma
5 8,75-ről 56,7 5 álláshelyľe módosul.

5. felkéri a kĺjznevelési intézmény vezetőjét, hogy munkáltatói jogk<irében eljárva tegye
meq a sztikséses munkáltatói intézkedéseket.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 1-3. pont esetén: 2012. december 15.

4-5. pont esetén: f0I2. december 31.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatásí Ügyosztály
Intézményfelügyeleti lroda, Pénzügyi lJgyosztáLy, Lakatos Menyhért Józsefuaľosi AMK
intézĺnényvezetóje

S"-o* 'Đltr\Budapest, 2012. december 1 0.

T<iľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

Sántha Péterné
alpolgĺíľmester

a|jegyző



1. sz. melléklet

Lakatos Menyhért J őzsefv árosi Általános Művelődési Központ
alapítő okiratát mĺódosító okirat

2OI2. április 1. napjátólhatályos egységes szetkezetbe foglalt alapítő okirat aza|ábbíak szeľint

módosul.

Lz a|apítő okiľat bevezető része az alábbiak szerĺnt módosul:
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefi'árosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete a

rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváľos által

létesített (alapított) Elemi Iskola (alapításkoľi név) Általános Iskola, valamint az 19|2. évben

Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Elemi Fiú-Lányiskola, az 1945. évben

Budapest Székesfőváľos által létesített (alapított) Székesfőváľosi Ktizségi Viirtismaľty
Mihály Dolgozĺík Gimnáziuma (alapításkoľi név)' illetve az |960. évben Budapest VIII.
keľ. Tanács YB. által létesített (alapított) Ktizponti Politechnikai Műhely (alapításkori név)
(későbbi nevén Kiizponti Tanműhely) átszeruezéséve| létľejött Dugonics Andľás Altalános
Iskola és Gimnázium átszervezésével 2004. évben létrejött Dugonics Andľás Gimnázium
intézmény cisszevonásával létrehozoIt Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium,
majd' zO)9-ben źúszervezés miatt Lakatos JVĺenyhéľt Józsefváľosi Általáoos Művetődési
Ktizpont (régi név), Lakatos Menyhért Általúnos Iskola és Gimndzium fie|enlegi név)

intézmény számtra Í05/f0l'2. (I|I.22.) sztlműhatározatával kiadott alapítő okiratát a nemzeti

köznevelésrőt szóĺó 20]1. évi CXC. törvény (tovóbbiakban: koznevelési torvény) és a
köznevelési feladatot ellótó eg/es önkormónyzati fenntartósú intézmények állami fenntartásba
vételérőI szóIó 20]2' évi CI'XXXWil' törvény éľtelmébenfelalvizsgólta, és az áI|anlháztartásrő|

sző|ő 2OI1. évi CXCV. torvény, az á|IanlháďartźsrőI szóló tĺjrvény végľehajtástĺrőI szőIő

36812011. (XII. 31.) Korm. ľendelet, a szakfeladatrendľől és az á|Iarĺlháztartási szakágazatí
rendľől sző|ő 561201 1. (XII.31.) NGM rendelet a kĺ)znevelési tôrvény 21' s (3) bekezdésének és

a koznevelési fetadatot eltátó eg/es önkormányzati fenntartású intézmények ciĺlami

fenntartásba vételéről szóIó 20]2. évi CLXWWil. torvény 2. s-ónak megfelelően az a|źlbbí,

egységes szerkęzetbe foglalt alapítő okiľatát adja ki.

Az zlapítő okirat 1.) pontja az a|ź.ňbiak szerint módosul:
1.) Kiiltséevetési szeľv:

Neve: Lakatos Menyhét Ákalános Iskola és Gimnózium
Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándoľ utca 6.8.

Az a|apítő okirat 5.) pontjábő| az a|á.}bi sziiveg tiĺľlésre keľül:
,, ált al áno s mĺjv e l ő dé s i kÓ zpo nt''

Az a|apítő okirat 5.) pontja az a|álbbiak szerint mĺidosul:

5.) A kiiznevelésí tiirvény alapján

kiiltségvetési szeľv típusa:
évfolyamainak száma:

többcélú iĺtézmény, o s s z e t e tt i s kol a
általános iskola: 8 évfolyam
gimnázium: 4 évfolyam



általános iskoIa:

gimnázium:

nappali ľendszeľiĺ oktatás
felnőttoktat ási tagozat
nappali rendszerű oktatás
felnő ttoktat ásí tagozat

felvehető maximális tanulólétszám: általános iskola:
gimnázium:
felnőttoktatás

2I7 fő ( nappali)
230 fo (nappali)
f40 fó

Az a|apítő okiľat 6.) pontjábő| az z|ábbi sztiveg ttiľlésľe kerül:
Kö zm íÍv e lőd é s t er iile t é n :
Budapest Józsefváros

Az a|apítő okiľat 7.) pontjábói az alá.ňbi sziiveg töľlésľe keľüI:
,, áĺtal óno s mijv e l ő dé s i ko zp ont',
,,kozm{jvelődési,,

Az a|apítő okiľat 7.) pontja az a|álbbiak szerint módosul:

7.) Típus szeľinti besoľolás:

Többcélú íntézmény, osszetett iskola. A koznevelési torvényben fogla|tak a|apján önálló jogi
személyiséggel ľendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontjábői az a|áhbi sztiveg ttiľlésre kerĺil:
,,az ]997. évi CXL. tÓrvény alapján a kozművelődést,,

Az alapítő okirat 8.) pontja az z|ábbiak szeľĺnt mĺódosul:
8.) Jogszabályban meghatáľozott kiizfeladata:

A koznevelési törvény a|apjźn közfe|adata a koznevelés' mely magźlban foglalja az á|ta|źnos
iskolai, gimnaziumi nevelést és oktatást.

Az alapítő okiľat 8) a.) pontjából az a|á.ňbi sziiveg tiiľlésre keľül:
,,Az AMK kozm{Ívelődési tevékenys,éget lát el.',

Lz alapítő okirat 8.) a.) pontja az alá.łbiak szeľĺnt módosul:
a.) alaptevékenysége:

Az iskola a ktznevelési tĺirvény 10-11. $-ai alapjan 12 évfo|yammal ľendelkező intézmény,
ahol - az e totvény 5.s (]) bek, b)-c) pontjĺźban meghatátozoltak szerinti _ alapfokú és

középfokú nevelés-oktatás folyik. Az intézméĺy pedagógiai pľogram aIapjźn végzí
tevékenységét (képesség kibontakoztatő és integrációs felkészítés). A négy évfolyamos
gimnĺŁiumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik
be. A gimnázium általános múveltséget mega|apozó' valamint érettségi vizsgétra és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. Az intézmény magyaľ
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat, valanrint szakéľtői bizottság szakźrtői
véleménye alapjarl e||atja a ktjzneveĺési torvény 45' s 25. pontja szeľint: a kĺ;lanleges



bánásmódot igényĺő egyéb pszichés fejlődési zavaĺľal (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magahrtásszabá|yozásizavanal)kuzďo sajátos nevelési igéný tanulók oktatását is.

Az alapítró okirat 8.) a.) pontjából az alábbi szakfeladatszámok és szakfeladat
megnevezések ttiľlésľe kerůilnek:

Az a|apítő okiľat 8.) c.) pontjábĺil az a|á.}bi szöveg törlésľe keľül:
,AMK"

Az a|apítő okirat 8.) c.) pontja az alábbiak szeľĺnt módosul:

8. c.) Gazdálkodási besoľolása:

_ A tĺ)bbcéIti intézményonállóan működő költségvetési szeľv.
- Kĺiltségvetése a teljes intézményi műköđési és beszeruési kĺiltségvetési e|őfuányzatot

tartalmazza.
_ Azíntézmény vezetője a teljes költségvetési előiľányzat fęlętt rencJelkezik'
_ A tÖbbcélú intézmény pénzugyi-gazdaságí tevékenységét ktilön megállapodás a|apján az

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

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|áhbiak szeľint mĺidosul:

10.) A költségvetési szeľv vezetőiének meebízási ľendie:

A kĺlltségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváľos VIII. kertilet Jőzsefvárosi Önkoľmáĺyzat
Képviselő-testülete páIyázat utjźnbízza meg a köza|ka|mazottak jogállásáról szőIő 1992. évi
XXxm. tclrvény, a koznevelési tĺirvény, a kozalka|mazottak jogáIIásáről szóló 1992. évi
XxxIII. törvény végľehajtásaról szőIő I38lI992. (X.8.) Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.

Az z|apítő okiľat 11.) pontja az alábbiak szerint mrídosul:

11.) A kiiltségvetési szerv fogla|koztatottiai vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében t<jrténik, ń}uk akoza|ka|mazottakjogállásaľól szóló 1992. éví XXXil. törvény,
valamint a munka torvénykonyvéľől szóló 20]2. évi I. rcrvény az irányadó.

900200 El ő adó mĺiv é s z eti t ev é keny s é get kie gé s zít ő t ev é keny s é g

9I050ĺ K o z míiv e l (í dé s i t ev é ke ny s é g e k é s t ám o g at á s uk

890509 E gy é b m. n. s. ko z o s s,á gi, t ár s adalmi t ev é keny s é ge k t ámo gat ós a

93 I s01 Szab adidő sport- (re lcre áció s spoľt-) tevékenys é g é s támo gatas a

9329 I 9 M. n. s. e g1,,éb szórakoztatási tevékenység

9329 I8 MindenJéle m.n. s. szabadidős szolgóItatas

85593 I Iskolarendszeren kívüli nem szaĺcľnai ohatós

85 5932 I s kol aľ ends z er e n kívĹłli s z alcrnai olĺtatás



Zá.ľadék

A Lakatos Menyhéľt Józsefuaľosi Általános Miĺvelődési Kcizpont módosító okiratát Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete ....|2012. (KI.12.)
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Budapest, 2012. december.. .

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgármesteľ



2. sz. mellék|et
ALAPÍTó oKIRAT

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a
rendelkezésľe á11ó dokumentumok alapjrán az Í899. évben Budapest Székesfőváľos által
létesített (alapított) Elemĺ Iskola (alapításkori név) Altalános Iskola, valamint az |912. évben
Budapest Székesfőváľos által létesített (alapított) Elemi Firli-Lányiskola, az 1945. évben
Budapest Székesfőváľos által létesített (alapított) Székesfővárosi Ktizségi Vörłismaľty
Mihály Dolgozrók Gimnáziuma (a|apitźskori név), illetve az 1960. évben Budapest VIII.
keľ. Tanács YB. által létesített (alapított) Kiizponti Politechnikai Műhely (alapításkori név)
(későbbi nęvén Kiizponti Tanműhely) átszewezésével létrejott Dugonics Andľás Altalános
Iskola és Gimnázĺum átszervezéséveI2004. évben létrejött Dugonics Andľás Gimnázium
iĺtézmény <jsszevonásával létľehozott Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium,
majd 2OO9-bęn átszewezés miatt Lakatos -ľIenyhéľt Jĺózsefváľosi Általános Művelődési
Ktizpont (régi név), Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium (1e|enlegi név)
intézméĺy szźlmźlta |0512012. (IIl.22.) számíhatźttozatával kiadott alapítő okiľatát a nemzeti
koznevelésrőĺ szóló 201]. évi CXC. rcrvény (továbbiakban: koznevelési toľvény), a kÔznevelési

feladatot ellátó egyes önkormónyzati fenntartású intézmények állami fenntaľtósba vételérőĺ
szóló 2012' évi CLXXXWil. tÓrvény értelmében felülvizsgálta, és az á||amháztartásrő| sző|ő
20II. évi CXCV. törvény, az á|Lanháztartásrő| szóló törvény végľehajtásáról szőIő 368/2011.
(xII' 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendľől és az áIlaľ;lhźLztartási szakágazati rendről szóló
5612011. (XII.31.) NGM rendelet a koznevelési torvény 21. s (3) bekezd.és,ćnek és a kÓznevelési

feladatot elĺótó eg/es önkormányzati fenntartósú intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 20]2. évi CLXWWil. tÓrvény 2. s-ának megfelelően az aIábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratát adja ki.

1.) Költséevetési szerv:

Neve: Lakatos Menyhért Álmlános Iskola,ćs Gimnázium
Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8.

telephelye:

spoľtuđvaľ: 1086 Budapest
Bauęr Sandor utca4. szám

oM azonosítója: 034923

2.) Ktiltségvetési szeľv alapítóia. alapítás éve:

Budapest Székesfővaľos, 1 899.

3.) Ktiltségvetési szeľv fenntartóia:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaĺosi onkormányzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.



4.) Költséwetési szeľv iľánvító és fenntartó szerve:

Budapest Főváros VIII. keľiiletJőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baĺoss u.63-67.

5.) A köznevelési tiiľvény alapján

költségvetési szeľv típusa:

évfolvamainak száma:

többcélú iĺtézménv. ĺj s s z etett is kola

felvehető maximális tanulólétszám:

általános iskola:
gimnázium:

általános iskola:

gimnázium:

általános iskola:
gimnáziľn:
felnőttoktatás

8 évfolyam
4 évfolyam

nappali ľendszeľű oktatás
felnőttoktat ási tagozat
nappali rendszerii oktatás
felnőttoktat ási tagozat
2I7 fó ( nappali)
230 fó (nappali)
240 fő

6.) Kłiltségvetésĺ szeľv illetékessége' műktidési köľe:

Általános iskola esetén:
Körzete: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvtrosi onkoľmźlnyzat Képviselő-testülete
által me ghat ćr o zott utcanév j e g y zék szerint.
Altalános iskolai felnőttoktatási taeozat esetén:
Budapest J őzsefváros, illetve Budapest
Gimnáziumi nappali és felnőttoktatási tagozat esetén:
Budapest Józsefuáros, illetvę Budapest és agglomeráció

7.) Típus szeľĺnti besoľolás:

Többcélú íntézmény, osszetett iskola. A köznevelési torvényben fogla|tak a|apján cinálló jogi
személyiséggel ľendelkezik.

8.) Jogszabályban meghatározott kiizfeladata:

A köznevelési torvéĺy aIapjźn kozfeIađata a kĺjznevelés, me|y magábarl foglalja az á|ta|źnos
iskolai, gimnźnilĺrti nęvelést és oktatást.

a.) alaptevékenvsége:

Az iskola a koznevelési torvény l0-11. $-ai alapján 12 évfolyammal ľendelkęző intézmény,
ahol _ az e towény 5.$' (I) bek. b)-c) pontjában meghatározottak szeľinti _ alapfokú és

középfokú nevelés-oktatás folyik. Az intézmény pedagógiai pľogľam alapjáĺ végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés). A négy évfolyamos
gimnaziumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik
be. A gimnt.zium általános műveltséget megalapoző, valamint éľettségi vizsgźra és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. Az iĺtézméÍy magyar
nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat' valamint szahźrtői bizottsóg szakértői
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vélemén1le a|apjáĺ ellźtja a köznevelési törvény 45. s 25. pontja szerint: a hłIanleges
bánásmódot igénylő egyéb pszichés fejlődési zavanal (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabźiyozźtsí zavarral) küzdő sajátos nevelési igényiĺ tanulók oktatását is.

A|lamháztaľtási
szakágazat száma

Allamháztaľtási szakágazat m egnevezés e

852010 Alaofokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat szálma Szakfeladat megnevezése

852000
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támosatása

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

8520r2 Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

8s2013
Nemzetiségi tanulók nappali ręndszeriĺ általiános iskolai nevelése,
oktatása (1 -4. évfolvam)

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

85f022
Sajátos nevelési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszeľű
nevelése. oktatása ĺ5-8. évfolvam)

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

8s2024 Altalános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolvam)
85591 1 Altalános iskolai naĺkozi otthoni nevelés
8s5912 Saiátos nevelési isénviĺ tanulók naokozi otthoni nevelése
855913 Nemzetisési tanulók nar,kozi otthoni nęvelése
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés

8ss91 s
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése

855916 Nemzetisési tanulók tanulószobai nevelése

853000
Kĺizépfokťl oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támosatása

8s31tl Naopali ľendszeľű simnáziumi oktatás ( 9 -12l 1 3 . évfolvam)

8s3r12 Sajátos nevelési igéný tanulók nappali rendszeľiĺ gimnáz\llni
oktatása (9 -I2l 13 . évfolvam)

8531 14 Gimnáziumi felnőttokt atás O -I2l 13. évfolvam)
562913 I sko l ai intézménv i étkezteté s

562917 Munkahelvi étkeztetés
931204 Iskolai. diákspoľt-tevékenvsés és támosatása
91,01,21 Könyvtáľi á|Iomźny gy ar apítása, ny IIv źtntartása

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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c.) Gazdálkodásĺ besorolása:
_ A többcélú int,ézmény ĺjnállóan mfüödő költségvetési szeľv.
- Költségvetése a teljes intézményi múködési és beszerzési költségvetési e|óirányzatot

tartalmazza.
_ Aziĺttézméĺy vezetője a teljes költségvetési e|oirányzat felett rendelkezik.
_ A tĺjbbcélú intézmény pénzugyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás a|apján az

önállóan műkĺjdő és gazdá|kodó Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest,
Német u. 14.) |átjae|.

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

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 35095 hĺsz. 2027 m2 alapteľületű,
természetben 1086 Bp. Bauer Sóndor u. 6-8. alatttalźihatő, a Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuarosi onkoľmányzattu|ajďonátképezó - általános iskola megnevezésri _ felépítményes
ingatlan hasznáIata (a fuggelékben szereplő helyiséglista szerint), és a 35087 hrsz. aIatt felvett

850 m2 alapterülehĺ,természetben 1086 Bp. Bauer Sándor u.4. alattta|áIhatő, a Budapest

Főváros VIII. kerĹilęt Józsęfuárosi Önkormźnyzat tulajdonát képezo ingatlanból 350 m2
elkülönített haszná|atu (sportudvar) ingatlaľľész használata, valamint vagyoni értékű jogok,
taĺgyi eszközök (gépek, berendezések, felszeľelések, jĺĺľmúvek) haszná|ata á||őęszközle|ttr
szerint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testülęt źita| alkotott ľendeletekben meghatározott
szabźiy ok az ir źlĺy adők'

10.) A kiiltségvetési szeľv vezetőiének meebÍzási ľendie:

A kĺiltségvetési szerv vezetójét Budapest Fővaros VIII. kerület lozsefvátosi onkormányzat
Képviselő-testülete pá|yźzat iĺtjźlnbizza meg a koza|ka|mazottak jogál|ásźlrőI sző|ő 1992. évi
XXXIII. törvény, a kÓzneveldsi törvény, a koza|kalmazottak jogállásaról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló I38lI992. (X.8.) Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól sző|ő 2011. évi CLXXIX. t<irvény figyelembevételével.

1 1.) A ktiltségvetésĺ szerv foelalkoztatottiai vonatkozó foglalkoztatásĺ iogvĺszony
megieliilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében tĺirténik, rájuk a közalkalmazottak jogállásaľól szóló |992. évi X)OilI. törvény,
valamint amunka tt)rvénykonyvéről szóló 20]2' évi I. rcrvény az irányadó'

12.) A ktiltséevetési szerv képviselete:

A kĺiltségvetési szerv vezetóje, valamint azá|ta|amegbízoítintézményi dolgozó.
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Záradék

A Lakatos Menyhért Általanos Iskola és Gimnázium alapító okiľatát Budapest Főváros VIII.
keľiilet Józsefuaĺosi onkormtnyzat Képviselő-testĹilete ....12012. (KI.12.) számu
hatáĺ o zatáv a| 20 12. d ec em b e ľ 1 5 -i h atálly a| hagfia j őv á.

Budapest, 20T2. december

Rĺmán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs M:áLté
polgáľmesteľ
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Függelék

Helvisések Helvisések száma
Tanterem 15

szaktanterem 6
losooédiai fo slalkoztató. esvéni t

feilesztő szoba I

tornaterem 1

tomaszoba
sportudvar 1

isazsatői iroda I

nevelőtestületi szoba 1

helvettesi iroda 2

sazđasásí vezetői iľo da
üswiteli helvisés 2
könyvtáľ 1

könwtaľszoba 2
orvosi szoba 1

sportszeľtár 2
aula (előtér. közĺjssési tér)
porta I

ebédlő I

Főzőkonvha
me1esítőkonyha I

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt I

étkezó I

oltoző 1

hideg-mele g vizes zuhany oző 2
személvzeti WC 2
tanulói WC 6
mosléktáľoló
Eléskamĺa
Raktar 1

Szertźlt 5

egyéb: stúdió 1

esyéb: ďohźnyző 1

esvéb: tĺírsvaló I
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