
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-a tartalmazza azokat a szempontokat, 
amelyeket alkalmazni kell a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel 
kapcsolatban az óvodai és iskolai körzetek kialakításánál. 

A Kőbányai Önkormányzat által fenntartott általános iskolák körzetének rendezésére az 
iskolai férőhelyek és a tanköteles korú első osztályosok népességadatait is figyelembe kell 
venni. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 56/2011. (II. 3.) határozata szerint: 
"A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság minden évben felül kívánja vizsgálni az iskolai 
körzethatárokat Felkéri a polgármestert, hogy a 2012/2013. évi tanévkezdést megelőzően- a 
hátrányos helyzetű gyermekek számának iskolánkénti megjelölésével - terjessze elő a 
körzethatárokra vonatkozó javaslatát a Bizottság elé." 

Az általános iskolákba járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
arányát a következő táblázat mutatja, az intézmények által közölt október l-jei statisztika 
alapján: 

Intézmény Intézmény Hátrányos Intézményi Halmozottan Intézményi 
összlétszáma Helyzetű arány Hátrányos arány 

Helyzetű 

Bem József Altalános 
238 69 29% 3 1,2% 

Iskola 
Fekete István Altalános 

462 155 33,5% 8 1,7% 
Isk. 
Harmat Altalános Iskola 502 122 24,3% 15 2,9% 

Janikovszky Eva Altalános 
387 74 19,1% 12 3,1% 

Isk. - Bánya u. 
Janikovszky Eva Altalános 

271 62 22,8% 8 2,9% 
Isk. -Üllői út 
Janikovszky Eva Altalános 

63 41 65% 2 3,1% 
Isk. - Kápolna tér 
Kada Mihály Altalános 

409 124 30,3% 28 6,8% 
Isk. 
Keresztury Dezső Alt. Isk. 324 75 23,1% l 0,3% 

Kertvárosi Altalános Isk. 282 33 11,7% o O% 

Széchenyi István Alt. Isk. 413 114 27,6% 22 5,3% 

Szent László Alt. Isk. 618 207 33,4% 20 3,2% 

Szervátiusz Jenő Alt. Isk. 400 83 20,7% 9 2,2% 

Összesen/átlag 436 9 1159 26,5% 128 2,9% 



A körzetmódosítási javaslat a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola körzetében megjelenő 
aránytalanul nagy létszámú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek más iskolákhoz való 
irányítását célozza meg, tehermentesítve ezzel az intézményt. 

Az intézmény működési körzete az alapító okiratának l. melléklete, ezért a módosítás, mely 
ebben az esetben több iskolát is érint, alapító okirat módosítással is jár. A jelenlegi 
körzetmódosítás érinti a Kőbányai Bem József Általános Iskolát, a Kőbányai Fekete István 
Általános Iskolát, a Kőbányai Harmat Általános Iskolát, a Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát, a Kőbányai Kada Mihály Általános 
Iskolát, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolát, a Kőbányai Szent László Általános Iskolát, 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát és a 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskolát. A módosító okiratok az előterjesztés 2-19 
mellékletét képezik. 

ll. liatásvizsgálat 

2011. október 27-én az iskola-igazgatókkal folytatott megbeszélés során alakult ki a végleges 
körzetmódosítási j avaslat 

A körzetek kialakításánál évek óta felmerülő probléma, hogy egyes, a kerület szélén lévő 
intézmények körzeteseinek száma fogy, a kerületközponti iskolák viszont jelentős 
létszámtöbblettel számolnak. A körzetek mozgatása csak kevés lehetőséget ad a feltöltésükre. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. október 28. 

~~n 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~án 
jegyző 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főv~ros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ...... )határozata 

az iskolai körzethatárok és az intézményi alapító okiratok módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária körút 5-7.) alapító okiratát, és a 2. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) alapító okiratát, és a 
4. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Harmat Általános iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) alapító okiratát, és a 6. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Bánya utca 32.) alapító okiratát, és a 8. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 9. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kada Mihály 
Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító 
okiratát, és a 10. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ll. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát, és a 12. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratát, és a 14. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító okiratát, és a 16. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 



9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát, és a 
18. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

2011. december 31. 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



l. melléklet a ... ..120 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/1993. (Il. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Bem József Általános 
Iskola (ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

J. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Albertirsai út (M) 

Albertirsai köz (M) 

Csilla utca (M) 

Fehér út 1-13-ig (M) 

Gyöngyike utca (M) 

Hős utca (M) 

Hungária körút 1-3-ig (M) 

Hungária körút 5-7. (körzet) 

Kerepesi út 47-119-ig 

Kőbányai út 47-től és 32-től végig (körzet) 

Lengyel sétány (körzet) 

Pongrác út 1-13-ig (M) 

Salgótarjáni utca (M) 

Zách utca (M) 

Zách utca 3. (körzet)" 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"1. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... ./20 ll. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember l-
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

l 



Záradék 

l. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
..... ./2011. (XI. 17.) határozatával201 2. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

2 



2. melléklet a . ... ./20 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 
OM azonosítója: 034968 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Hungária lat. 5-7. 

2. Az alapítás éve: 
1983 

Hrsz. 
38900/10 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1983-ban, 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 183/1993. (II. 9.) 
határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

l 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás -8 520 l O 

l O. Alaptevékenysége: 

Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószabai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8 901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó program ok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, me ly alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

a. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 
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11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

11.4. Tagozat: 
Nincs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Bem József 
Általános Iskola 

Címe 
1101 Budapest, Hungáriakrt. 5-7. 

Hrsz. 
38900/10 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... /20 ll. (XL 17.) határozatával 2012. szeptember l-
jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 

Albertirsai út (M) 

Albertirsai köz (M) 

Csilla utca (M) 

Fehér út 1-13-ig (M) 

Gyöngyike utca (M) 

Hős utca(M) 

Hungária körút 1-3-ig (M) 

Hungária körút 5-7. (körzet) 

Kerepesi út 47-119-ig 
Kőbányai út 47-től és 32-től végig 
(körzet) 
Lengyel sétány (körzet) 

Pongrác út 1-13-ig (M) 

Salgótarjáni utca (M) 

Zách utca (M) 

Zách utca 3. (körzet) 

Melléklet 



3. melléklet a ... ..120 ll. (Xll7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Fekete István 
Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Árkos utca 
Andezit utca 
Bazalt utca 
Bögre utca 
Dombtető utca 
Fagyal utca 
Felsőcsatári út 
Ferihegyi reptérre vezető út 
(Kőbányai szakasza) 

Fűz utca 
Gumigyár utca 
Gyalog utca 
Gyula utca 
Hang utca 
Hangárutca 
Harmat utca 113-tól és 166-tól végig 
Juhar utca 
Kovakő utca 
Kövágó utca 
Mádi utca 172-től és 173-tól végig 
Maglódi út 26-tól és 93-tól végig 
Ökrös utca 
Ökrös köz 
Pázsitfű utca 
Sellő utca 
Serpenyő köz 
Serpenyő utca 
Szegély utca 
Szőlőtelep utca 



Szőlővirág utca 
Takarék utca 
Újhegyi út 25-től és 20-tól végig 
Venyige utca 
Zsombék utca" 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... ./20 ll. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.)alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... /20 ll. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet a . ... ./20 ll. (XI 17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
OM azonosítója: 034955 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 

Hrsz. 
42309 

2. Az alapítás éve: 
1976 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1976-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 182/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 

8 520 
852011 

852012 

852021 

852022 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562913 
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Munkahelyi étkeztetés 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562917 
682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 
f) aszülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
l) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető-oktatható tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulókat ellátja a 
szakértői bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 1-8. évfolyamon 
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11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola 1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 

Hrsz. 
42309 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatásijogviszony(ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Fekete István Általános Iskola {1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 

Árkos utca 
Andezit utca 
Bazalt utca 
Bögre utca 
Dombtető utca 
Fagyal utca 
Felsőcsatári út 
Ferihegyi reptérre vezető út 
(Kőbányai szakasza) 

Fűz utca 
Gumigyár utca 
Gyalog utca 
Gyula utca 
Hangutca 
Hangárutca 
Harmat utca 113-tól és 166-tól végig 
Juharutca 
Kovakő utca 
Kövágó utca 
Mádi utca 172-től és 173-tól végig 
Maglódi út 26-tól és 93-tól végig 
Ökrös utca 
Ökrösköz 

· Pázsitfű utca 

Sellő utca 
Serpenyő köz 
Serpenyő utca 
Szegély utca 
Szőlőtelep utca 
Szőlővirág utca 
Takarék utca 
Újhegyi út 25-től és 20-tól végig 
Venyige utca 
Zsombék utca 

Melléklet 



5. melléklet a . .. ../20 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/1993. (Il. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Harmat Általános 
Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § 
(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Akna utca 
Algyógyi utca 
Álmos utca 
Álmos köz 
Bodza utca 
Csombor utca 
Dérutca 
Dóczy Józsefutca 
Gitár utca 
Gránátos utca 
Harmat utca 48-140-ig, és 63-111-ig 
Kadaköz 
Kada utca 83-tól és 104-től végig 
Kéknyelű utca 
Kiskert utca 
Kissörgyár utca 
Kocka utca 
Lavotta utca 
Mádi köz 
Mádi utca54-170-ig és 55-171-ig 
Maglódi út 2-24-ig és 17-93-ig 
Olaj utca 
Pántlika utca 
Sorház utca 
Sörgyár utca 
Sörös utca 
Szentimrey utca 
Szőlőhegy utca 
Téglavető köz 
Téglavető utca 
Tűzálló utca 
Újház utca 
Vörösdinka utca" 



2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... ./20 ll. (XL 17.) határozatával 2012. szeptember l-
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
....... ./2011. (XL 17.) határozatával201 2. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november l 7. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6. me/lék/et a . ... ./20 ll. (Xll7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Harmat Általános Iskola 
OM azonosítója: 034954 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 

2. Az alapítás éve: 
1965 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41191/10 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1965-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18111993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 8 520 ll 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása(l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 
t) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, mozgássérült tanulók, és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja 
[Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 
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ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 

ll. 2. Tagintézménye: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
581 fő 

ll. 4. Tagozat 
Nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Harmat Általános 
Iskola 
Kivett beépítetlen terület, 
(művelési ágú) ingatlan 

Címe 
ll 04 Budapest, Harmat u. 88. 

Budapest X. ker. Kada utca 

Hrsz. 
41191110 

41191/11 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ........ /2011. (XI. 17.) határozatával2012. szeptember l-
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Harmat Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 88.) 

Akna utca 
Algyógyi utca 
Álmos utca 
Álmos köz 
Bodza utca 
Csombor utca 
Dérutca 
Dóczy Józsefutca 
Gitár utca 
Gránátos utca 
Harmat utca 48-140-ig, és 63-111-ig 
Kadaköz 
Kada utca 83-tól és l 04-től végig 
Kéknyelű utca 
Kiskert utca 
Kissörgyár utca 
Kocka utca 
Lavotta utca 
Mádiköz 
Mádi utca54-170-ig és 55-171-ig 
Maglódi út 2-24-ig és 17-93-ig 
Olaj utca 
Pántlika utca 
Sorház utca 
Sörgyár utca 
Sörös utca 
Szentimrey utca 
Szőlőhegy utca 
Téglavető köz 
Téglavető utca 
Tűzálló utca 
Újház utca 
Vörösdinka utca 

Melléklet 



7. me/lék/et a . ... ./20 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u. 32.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Alkér utca 60-tól és 67 -től végig 
Árpa utca 
Ászok utca 
Balkán utca 
Bánya utca 24-től és 25-től végig 
Barabás utca 23-tól és 24-től végig 
Basa utca 
Bebek utca 
Belényes utca 
Bihari út 1-17-ig, 2-10-ig 
Ceglédi út 
Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig 
Csősz köz 
Csősztorony utca 
Derecskei utca 
Előd utca 
Elődköz 

Érsemlyéni utca 
Fehérköz 
Fertő utca 
Fogadó utca 
Gergely utca 1-29-ig és 2-44-ig 
Gém utca 
Gyömrői út 1-61-ig és 2-54 ig 
Halom utca 17-:től és 32-től végig 
Harmat utca 18-46-ig és 25-61-ig 
Harmatköz 
Hízlaló tér 
Ifjúsági sétány 
Ihász köz 
Ihász utca 



Iringó köz 
Kápolna tér 
Kápolna utca 16-tól és 27-től végig 
Kékvirág utca 
Kelemen utca 
Kirgiz utca 
Kőérutca 

Kőérköz 

Könyves Kálmán körút páratlan oldal 
Körösi Csoma Sándor út 21-41-ig 
Lámpagyár utca 
Mádi utca 1-53-ig és 2-52-ig 
Makk utca 
Maláta utca 
Malátaköz 
Martinovics tér 
Nyitra utca 
Óhegy utca 1-33-ig és 2-32-ig 
Olajliget köz 
Olajliget utca 
Olivaköz 
Ónodi köz 
Özláb utca 
Petrőczy utca 1-37-ig és 2-38-ig 
Repce utca 
Salamon utca 
Somfaköz 
Somfa utca 
Szacsvay utca 

/ 

Szállás utca 1-3-ig és 2-6-ig 
Szárnyas utca 
Száva utca 
Szlávy utca 54-től és 77-től végig 
Teherkocsi utca 
Ugorutca 
Üllői köz 
Üllői út l 06-tól végig 
Vajda Péter utca páratlan oldal 
Vaspálya utca 21-től végig 
Zágrábi köz 
Zágrábi utca 
Zsadány utca páros oldal 
Zsivaj utca 
144 utca" 
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2. Az alapító okirat Záradékának helyéhe a következőszöveg lép: 

"1. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 
Budapest, Bánya u. 32.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 
17.) határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Kőbányai Önkormányzat 
Száva Általános Iskola (1107 Budapest, Száva u. 1-3.) teljes irattárát, anyakönyveit, a 2004. 
július l-jével megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1101 Budapest, 
Üllői út. 118.) tagintézmény teljes irattárát, anyakönyveit, valamint a 2010. június 30-ával 
megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános 
Iskola (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) tagintézmény teljes irattárát, valamint a Kápolna Téri 
Általános Iskola által őrzött Cserkesz utcai Általános Iskola és az Újhegyi út 9-ll. szám alatti 
Általános Iskola és Speciális Háziasszonyképző Szakiskola teljes irattári anyagát." 

Záradék 

l. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 
Budapest, Bánya u. 32.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... ./2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november l 7. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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8. melléklet a . ... ./20 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Bánya u. 32.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
OM azonosítója: 034952 

Angol nyelven: . 
Éva Janikovszky Hungarian_English Dual - Language Primary School in Kőbánya local 
Govemment 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Bánya u. 32. 

Telep helye: 

Megnevezése 
Tagintézmény 
Tagintézmény 

2. Az alapítás éve: 
1968 

Címe 

Hrsz. 
41411 

1105 Budapest, Kápolna tér 4. 
1101 Budapest, Üllői út 118. 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1968-ban, 

Hrsz. 
41451 
38315/43 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 179/1993. (Il. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 



6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá~ a el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai Szolgáltató tevékenység- gyógytestnevelés 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
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Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
prograrnek 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Uszoda takarítás, tanuszoda üzemeltetés 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
812900 
813000 

931 
931102 
931204 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) aszülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
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j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

k) gyógy-íestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható halláscsökkent, autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down 
szindrómával élő, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja [Kt. 121. § 
(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Üllői út 118. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 
Kápolna tér 4. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 

ll. 2. Tagintézménye: 
Kápolna téri tagintézmény - ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 
Üllői úti tagintézmény - ll O l Budapest, Üllői út 118. 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
1082 fő 
Székhelyen: 448 fő 
Üllői úti tagintézményben: 448 fő 
Kápolna téri tagintézményben: 186 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Kápolna téri tagintézménye 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Üllői úti tagintézménye 

Címe 
1105 Budapest, Bánya u. 32. 

1105 Budapest, Kápolna tér 4. 

1101 Budapest, Üllői út. 118. 

Hrsz. 
41411 

41451 

38315/43 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatj a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 05 
Budapest, Bánya u. 32.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2011. (XL 
17.) határozatával 2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Kőbányai Önkormányzat 
Száva Általános Iskola (1107 Budapest, Száva u. 1-3.) teljes irattárát, anyakönyveit, a 2004. 
július l-jével megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1101 Budapest, 
Üllői út. 118.) tagintézmény teljes irattárát, anyakönyveit, valamint a 2010. június 30-ával 
megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános 
Iskola (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) tagintézmény teljes irattárát, valamint a Kápolna Téri 
Általános Iskola által őrzött Cserkesz utcai Általános Iskola és az Újhegyi út 9-ll. szám alatti 
Általános Iskola és Speciális Háziasszonyképző Szakiskola teljes irattári anyagát. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1105 Budapest, Bánya u. 32) 

Alkér utca 60-tól és 67-től végig 
Árpa utca 
Ászok utca 
Balkán utca 
Bánya utca 24-től és 25-től végig 
Barabás utca 23-tól és 24-től végig 
Basa utca 
Bebek utca 
Belényes utca 
Bihari út 1-17-ig, 2-10-ig 
Ceglédi út 
Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig 
Csősz köz 
Csősztorony utca 
Derecskei utca 
Előd utca 
Elődköz 

Érsemlyéni utca 
Fehér köz 
Fertő utca 
Fogadó utca 
Gergely utca 1-29-ig és 2-44-ig 
Gém utca 
Gyömrői út 1-61-ig és 2-54 ig 
Halom utca 17-től és 32-től végig 
Harmat utca 18-46-ig és 25-61-ig 
Harmatköz 
Hízlaló tér 
Ifjúsági sétány 
Ihászköz 
Ihász utca 
Iringó köz 
Kápolna tér 
Kápolna utca 16-tól és 27-től végig 
Kékvirág utca 
Kelemen utca 
Kirgiz utca 
Kőérutca 

Kőérköz 

Könyves Kálmán körút páratlan oldal 
Körösi Csoma Sándor út 21-41-ig 
Lámpagyár utca 

Melléklet 



Mádi utca 1-53-ig és 2-52-ig 
Makk utca 
Maláta utca 
Malátaköz 
Martinovics tér 
Nyitra utca 
Óhegy utca 1-33-ig és 2-32-ig 
Olajliget köz 
Olajliget utca 
Olivaköz 
Ónodi köz 
Őzláb utca 
Petrőczy utca 1-37-ig és 2-38-ig 
Repce utca 
Salamon utca 
Somfaköz 
Somfa utca 
Szacsvay utca 
Szállás utca 1-3-ig és 2-6-ig 
Szárnyas utca 
Száva utca 
Szlávy utca 54-től és 77-től végig 
Teherkocsi utca 
Ugorutca 
Üllői köz 
Üllői út l 06-tól végig 
Vajda Péter utca páratlan oldal 
Vaspálya utca 21-től végig 
Zágrábi köz 
Zágrábi utca 
Zsadány utca páros oldal 
Zsivaj utca 
144 utca 

Melléklet 



9. melléklet a . ... .!20 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi me/lék/et lép: 

"Alkér köz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 
Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 
Far kasalma utca 
Gergely utca 46-tól és 31-től végig 
Gutor tér 
Gutor utca 
Hollóháza utca 
Kada utca 1-81-ig és 2-102-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kerecseny utca 
Kisgergely utca 
Márgaköz 
Márga utca 
Medveszőlő utca 
Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Óhegy köz 
Örményutca 
Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 
Száraz utca 
Székfüvirág utca 
Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
Tarló utca 
Várgede utca 

Verebély utca 
Zsadány utca páratlan oldal" 



2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"1. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, 
Kada u. 27-29.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... /2011. (XI. 17.) 
határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, 
Kada u. 27-29.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .......... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember 
l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november l 7. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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l O. melléklet a . ... ./20 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés b) pontja, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
OM azonosítója: 034957 

Székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

2. Az alapítás éve: 
1896 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

Hrsz. 
41671/l 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 185/1993. (IL 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 



c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai 
nevelés, ellátás és általános iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851010 
Alapfokú oktatás- 852010 (alapvető tevékenység) 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés - 851 
Óvodai nevelés költségvetési szerveinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

8510 
851011 
851012 
8 520 
852011 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562913 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 

év kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
oktatható autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása a szakértői 

bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 
g) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatás biztosítása, 
h) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a tanuló felkészítése 

a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

i) az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való 
foglalkozásra, 

j) integrációs felkészítés folytatásának lehetősége felmenő rendszerben a 2006/07-es 
tanévtől, 

k) a szülők igénye alapján napközis, tanulószobai valamint iskolaotthonos foglalkozások 
szervezése, mely alatt biztosí~a a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
(étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

l) iskolai könyvtár működtetése, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

m) a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
n) a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatásának megszervezése, 
o) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
p) nevelési, pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködés más nevelési

oktatási intézménnyel, 
q) körzetéből azoknak a tanulóknak a fogadása, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye 

alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
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r) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulókellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

s) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény; általános iskola és óvoda 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

ll. 2. Tagintézménye: 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
óvoda: 94 fő 
iskola: 448 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
óvoda: 4 csoport 
iskola: 8 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvoda 

Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, 
Kada u. 27-29.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 17.) 
határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

Alkérköz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 
Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 
Far kasalma utca 
Gergely utca 46-tól és 31-től végig 
Gutortér 
Gutorutca 
Hollóháza utca 
Kada utca 1-81-ig és 2-102-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kerecseny utca 
Kisgergely utca 
Márgaköz 
Márga utca 
Medveszőlő utca 
Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Óhegyköz 
Örményutca 
Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 
Száraz utca 
Székfüvirág utca 
Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
Tarló utca 
Várgede utca 

Verebély utca 
Zsadány utca páratlan oldal 

Melléklet 



Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

Alkér köz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 
Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 
Gergely utca 45-93-ig és 48-112-ig 
Gyömrői út 11-97 -ig és 6-94-ig 
Gyula utca 
Hollóháza utca 
Kada utca 1-81-ig és 2-1 02-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kisgergely utca 
Márga utca páratlan oldal 
Medveszőlő utca 
Noszlopy utca 1-63-ig, 2-62-ig 
Óhegyköz 
Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 
Sárosi utca 
Szacsvay utca 
Száraz utca páratlan oldal 
Székfüvirág utca 
Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
Vasgyár utca 
Vaspálya utca 27-től végig 

Melléklet 



ll. melléklet a . .. ..120 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 426/2008. (III. 
20.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kertvárosi 
Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Bársonyvirág utca 
Bogáncsvirág utca 
Bojtocska utca 
Borsika utca 
Csillagvirág utca 
Csucsor utca 
Dolomit utca 
Dombhát utca 
Eszterlánc utca 
Ezüstfa utca 
Fátyolka utca 
Grafit utca 
Harangláb utca 
Hárslevelű utca 
Indóház utca 
J ászberényi út 
Keresztúri út 148-210-ig 
Korall utca 
Korall köz 
Korányi Frigyes erdősor 
Korányi Frigyes utca 
Kozma utca 
Köszméte utca 
Lángvirág utca 
Legényrózsa utca 
Maglódi út 1-15-ig 
Magyarfalu utca 
Meténg utca 
Napmátka utca 



Porcelán utca 
Régi vám utca 
Rézvirág utca 
Sírkert utca 
Sulyom utca 
Szellőrózsa utca 
Tarkarét utca 
Tárna utca 
Túzok utca 
Túzokköz 
Tündérfiirt utca 
Vadszőlő utca 
Vörösfenyő utca 
Zöldpálya utca" 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"l. A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. A Kertvárosi Általános Iskola őrzi - a jogutódlással való megszűnés következtében- a 
Keresztury Dezső Általános Iskola Tagintézményének az irattárát." 

Záradék 

l. A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... ./2011. (XI. 17.) határozatával 2012. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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12. melléklet a . .. ..120 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
OM azonosítója: 201160 

Székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

2. Az alapítás éve: 
200 8 

Hrsz. 
52526/107 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2008. (III. 20.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és- támogatása 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
8 901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 

2 



Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a tanulót 
a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulék érdeklődése, igényeszerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása 
céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytat, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), 
és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulék és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulék felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) gyógytestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 
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ll. 2. Tagintézménye: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

Címe 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

Hrsz. 
52526/107 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. A Kertvárosi Általános Iskola őrzi - a jogutódlással való megszűnés következtében - a 
Keresztury Dezső Általános Iskola Tagintézményének az irattárát. 

Budapest, 20 ll. november l 7. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 

Bársonyvirág utca 
Bogáncsvirág utca 
Bojtocska utca 
Borsika utca 
Csillagvirág utca 
Csucsor utca 
Dolomit utca 
Dombhát utca 
Eszterlánc utca 
Ezüstfa utca 
Fátyolka utca 
Grafit utca 
Harangláb utca 
Hárslevelű utca 
Indóház utca 
Jászberényi út 
Keresztúri út 148-210-ig 
Korall utca 
Korall köz 
Korányi Frigyes erdősor 
Korányi Frigyes utca 
Kozma utca 
Köszméte utca 
Lángvirág utca 
Legényrózsa utca 
Maglódi út 1-15-ig 
Magyarfalu utca 
Meténgutca 
Napmátka utca 
Porcelán utca 
Régi vám utca 
Rézvirág utca 
Sírkert utca 
Sulyom utca 
Szellőrózsa utca 
Tarkarét utca 
Tárna utca 
Túzok utca 
Túzokköz 
Tündérfiirt utca 
Vadszőlő utca 
Vörösfenyő utca 
Zöldpálya utca 

Melléklet 



13. melléklet a ... ..12011. (XJ.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/1993.(II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés b) pontja, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Agyagfejtő utca 
Bányató utca 
Gergely utca 95-től és 114-től végig 
Gőzmozdony utca 
Gyömrői út 56-tól és 63-től végig 
Harmat utca 142-164-ig 
Lenfonó utca 
Mélytó utca 
Noszlopy utca2-14-ig és 1-13-ig 
Oltó utca 
Pára utca 
Sárosi utca 
Sibrik Miklós utca 
Sütőde utca 
Szövőszék utca 
Tavas utca 
Tóvirág utca 
Újhegyi sétány 
Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig 

Vasgyár utca" 

2. Az alapító okirat Záradékának l. atpontja helyébe a következőszöveg lép: 

"l. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... /2011. (XI. 
17.) határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 



4. Őrzi a megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós Általános Iskola (ll 08 
Budapest, Sibrik Miklós út 66.) teljes irattárát, anyakönyveit." 

Záradék 

l. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ..... ./2011. (XI. 17.) határozatával 
2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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14. me/lék/et a . ... ./20 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés 
b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 
102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
OM azonosítója: 034966 

Idegen neve: 

Kőbánya Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule "István Széchenyi" mit zwe1 
Unterrichtssprachen - Ungarisch - Deutsch 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

2. Az alapítás éve: 
1978 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

Hrsz. 
42309/90 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 19411993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 



7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 

Alap tevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
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Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9 312 
931204 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelőerr felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosíthat, 

e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 

f) magyar-német két tanítási nyelvű képzést folytat az 1-4. évfolyamon, emelt szintű 
német nyelvoktatást az 5-8. évfolyamon, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tanítási nyelvű képzést igénylő tanulókat, 

g) a szülők igénye alapján napközis, tanulószoba valamint iskolaotthonos 
foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

h) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 
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i) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
j) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
l) gyógytestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a felzárkóztató 

oktatást 1-8. évfolyamon, ez 2005. szeptember elsejétől kimenő rendszerben 
megszűnik, 

n) emelt szintű testnevelés és sportoktatást biztosít, 
o) emelt szintű angol oktatást biztosít, 
p) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
q) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

r) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

ll. 2. Tagintézménye: 
mncs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó 
Kht-vel és az Aprók Háza Óvodával 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/90 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2011. (XI. 
17.) határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Őrzi a megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós Általános Iskola (1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 66.) teljes irattárát, anyakönyveit. 

Budapest, 20 ll. november l 7. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Agyagfejtő utca 
Hányató utca 

Gergely utca 95-től és 114-től végig 
Gőzmozdony utca 

Gyömrői út 56-tól és 63-től végig 
Hannat utca 142-164-ig 
Lenfonó utca 
Mélytó utca 
Noszlopy utca 2-14-ig és 1-13-ig 
Oltó utca 
Pára utca 
Sárosi utca 
Sibrik Miklós utca 
Sütőde utca 
Szövőszék utca 
Tavas utca 
Tóvirág utca 
Újhegyi sétány 
Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig 

V as gyár utca 

Melléklet 



15. me/lék/et a . .. ..120 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 192/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Szent László 
Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Állomás utca 
Bánya utca 1-23-ig és 2-22 ig 
Endre utca 
Füzér utca 
Halomköz 

Halom utca 1-15-ig és 2-30-ig 
Harmat utca 1-23-ig és 2-16-ig 
Hölgyutca 
Kolozsvári utca 
Körösi Csoma sétány 

Körösi Csoma Sándor út páros oldal 

Körösi Csoma Sándor út 1-7 -ig és 43-tól végig 
Liget tér 
Liget utca 
Ónodi utca 
Szent László tér 
Vásárló utca" 

2. Az alapító okirat Záradékának J. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

"1. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 



4. Az intézmény őrzi a Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) intézmény teljes irattárát és anyakönyveit." 

Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 17.) határozatával2012. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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16. melléklet a . ... ./20 ll. (X/.17.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent 
László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 
OM azonosítója: 034962 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

2. Az alapítás éve 
1891 

Hrsz. 
39051 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 192/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószabai nevelése 

Pedagógiai szakszolgáltatások 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
85601 
856011 
8901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőség ét 890114 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 

2 



Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) az iskola integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) gyógytestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) emelt szintű ének-zeneoktatás, 
m) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, 
látáscsökkent és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 
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ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

ll. 2. Tagintézménye: 
mncs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
mncs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Szent László Általános Iskola ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

Hrsz. 
39051 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ........ /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) intézmény teljes irattárát és anyakönyveit 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 

Állomás utca 
Bánya utca 1-23-ig és 2-22 ig 
Endre utca 
Füzér utca 
Halomköz 
Halom utca 1-15-ig és 2-30-ig 
Harmat utca 1-23-ig és 2-16-ig 
Hölgy utca 
Kolozsvári utca 
Körösi Csoma sétány 
Körösi Csoma Sándor út páros oldal 
Körösi Csoma Sándor út 1-7-ig és 43-tól 
végig 
Liget tér 
Liget utca 
Ónodi utca 
Szent László tér 
Vásárló utca 

Melléklet 



17. melléklet a . ... ./20 ll. (XI. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 18811993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 

"Barabás utca 1-21-ig és 2-22-ig 
Bihari út 12-től és 19-től végig 
Bolgár utca 
Csákó köz 
Doba utca 

Fokos utca 
Gép utca 
Hajlék utca 
Hargita sétány 
Havas Ignác utca 
Hidas köz 
Horog utca 

Jegenye utca 
Kápolna köz 
Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig 
Kisbacon utca 
Kismartani utca 
Kistorony park 
Korponai utca 
Kőbányai út 1-45-ig és 2-30-ig 
Könyves Kálmán körút páros oldal 
Körösi Csoma Sándor út 9-19-ig 
Lencse utca 
Lucaköz 
Mázsa utca 
Mázsa tér 
Mongol utca 
Monori utca 
Nyerő utca 
Platán sor 
Pongrác köz 



Pongrác út 15-től végig 
Román utca 
Szalonka köz 
Szállás köz 
Szállás utca 5-től és 8-tól végig 
Szitaköz 
Vajda Péter utca páros oldal 
Vaskő utca 
Vasláb utca 
Vaspálya utca 1-19-ig és a páros oldal 
Veszprémi utca 
Vécsköz 
Vika köz" 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"1. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ....... /2011. (XL 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény műk:ödési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ...... ./20 ll. (XL 17.) határozatával 2012. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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18. me/lék/et a . ... ./20 ll. (X!. l 7.) Képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
OM azonosítója: 034960 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

2. Az alapítás éve: 
1910 

Hrsz. 
38924/7 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 188/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 



c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 

Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószobai nevelése 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó program ok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) aszülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

m) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
run cs 
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ll. 2. Tagintézménye: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
448 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése Címe 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/7 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ...... /2011. (XI. 17.) határozatával 2012. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. november 17. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 31.) 

Barabás utca 1-21-ig és 2-22-ig 

Bihari út 12-től és 19-től végig 
Bolgár utca 

Csákó köz 
Doba utca 

Fokos utca 

Géputca 

Hajlék utca 

Hargita sétány 
Havas Ignác utca 

Hidas köz 
Horog utca 

Jegenye utca 
Kápolnaköz 

Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig 
Kisbacon utca 
Kismartoni utca 

Kistorony park 
Korponai utca 

Kőbányai út 1-45-ig és 2-30-ig 

Könyves Kálmán körút páros oldal 
Körösi Csoma Sándor út 9-19-ig 

Lencse utca 
Lucaköz 

Mázsa utca 

Mázsa tér 
Mongol utca 
Monori utca 
Nyerő utca 

Platán sor 
Pongrác köz 

Pongrác út 15-től végig 

Román utca 
Szalonka köz 

Szállás köz 

Szállás utca 5-től és 8-tól végig 

Szita köz 

Vajda Péter utca páros oldal 

Vaskő utca 

Vasláb utca 

Vaspálya utca 1-19-ig és a páros oldal 

Veszprémi utca 
Vécs köz 

Vikaköz 

Melléklet 


