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Tárgy; Javaslat a közoktatási és közművelődési 
intézmények, valamint az Újhegyi Uszoda 
és Strandfürdő alapító okiratának módo -
sítására. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény egyebek mellett rendelkezik 
a költségvetési szervek jogállásával kapcsolatos szabályozásról (alapítás, átalakítás, 
megszüntetés, stb.). A jogszabály alapján az önkormányzatnak szervezeti szempontból felül 
kell vizsgálnia a közfeladatok ellátásának módját, az általa alapított költségvetési 
szerveket a jogszabály alapján be kell sorolnia, és ennek megfelelően 2009. június l-ig 
módosítania kell az alapító okiratokat. 

A besorolás során meg kell határozni a szerv tevékenységének jellegét, a közszolgáltató szerv 
fajtáját és a feladat ellátásához kapcsolódó funkciót. 

A költségvetési szervek a tevékenységük jellege alapján közhatalmi vagy közszolgáltató 
szervek lehetnek. 
A közszolgáltató szerv fajtáján belül megkülönböztetünk közintézményt, közintézetet, 
vállalkozó közintézetet és közüzemet. 

Az alaptevékenységük alapján közoktatási, felnőttképzési, szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, közművelődési ellátást végző szerveket közintézményként; az egészségügyi, 
sportcélú költségvetési szerveket közintézetként kell besorolni. 

A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan működő és gazdálkodó, illetve 
önállóan működő költségvetési szervet jelöl a jogszabály. 
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van; alaptevékenységét önállóan látja el. 
Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel 
bír. A korábbi besorolás szerint ezek az intézmények a részben önállóan gazdálkodó szervek 
voltak. 
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A Szent László Gimnázium alapító okiratából jogszabályváltozás miatt kikerült a szakképzés, 
ezért az intézmény neve is megváltozik. 

A Pénzügyminisztérium által kiadott alapító okirat-minta jelentősen eltér az eddig 
alkalmazottaktól, új fogalmak kerültek bevezetésre, nem lehet kéthasábos formában 
megjeleníteni, ezért a régi és a módosított alapító okiratok teljes terjedelmükben kerültek az 
előterjesztés mellékleteibe. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Jogi Bizottság az előterjesztést a májusi ülésén tárgyalja, a 
bizottságok elnökei a javaslatokat a Képviselő-testületi ülésen ismertetik. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) 
alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához az l/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 
15.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 2/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

3. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b.) 
alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 3/a melléklet 
szerint. 
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Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

4. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű 
u. 5.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 4/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

5. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 
5.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 5/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

6. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (HOlBudapest, Kőbányai út 
30.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 6/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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7. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai 
út 38.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 7/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

8. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 
8.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 8/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

9. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 
4-6.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 9/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

10. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 
86/94.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 10/a 
melléklet szerint. 
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Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

11. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) 
alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 11/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

12. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni 
út 47.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 12/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

13. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 
13/a melléklet szerint 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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14. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 
17-19.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 14/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

15. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Rece-fice Óvoda (1103 Budapest, Vaspálya u. 
8-10.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 15/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

16. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Gézengúz Óvoda(1107 Budapest, Zágrábi út 
13/a.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 16/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

17. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) 
alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 17/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

18. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 
Budapest Bánya u. 32.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 18/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

19. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, 
Harmat u. 88.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához 
a 19/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

20. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, 
Harmat u. 196-198.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 20/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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21. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, 
Hungária krt. 5-7.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 2l/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésééit felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

22. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az 
egységes szerkezetbe foglalásához és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 22/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

23. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános Iskola (1103 Budapest, 
Kápolna tér 4.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához 
a 23/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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24. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes 
szerkezetbe foglalásához a 24/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

25. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, 
Jászberényi út. 89.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 25/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

26. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 
Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 26/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

27. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 1.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 27/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

28. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratát jóváhagyja és 
hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 28/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

29. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (1102 Budapest, 
Körösi Csorna Sándor út 28-34.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes 
szerkezetbe foglalásához a 29/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

30. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-
7.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához a 30/a 
melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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31. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az 
egységes szerkezetbe foglalásához a 3 l/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

32. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 32/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

33. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Intézet (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az 
egységes szerkezetbe foglalásához a 33/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

34. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, 
Újhegyi út 13.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe foglalásához 
a 34/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

35. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek-és ifjúsági Szabadidő 
Központ (1105 Budapest, Előd u. 1.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes 
szerkezetbe foglalásához a 35/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

36. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.) alapító okiratát jóváhagyja és hozzájárul az egységes szerkezetbe 
foglalásához a 36/a melléklet szerint. 

Felkéri a Polgármester a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. május 8. 

Semperger Sándorné 
mb. főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 

Mellékletek: 

36 db alapító okirat (jelenlegi + javasolt új) 
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/(.SZ. .MMÍM& 

Nyilvántartási szám:K/ 21222/2009/11. 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:195/2008. (II. 19.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1974. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített, alapításkori név: Napköziotthonos Óvodajelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
MÁSZÓKA ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
202/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 226/1994.(111. 8.) sz., a 967/1996.(XII. 17.) sz., 
valamint a 1044/2001.(XI. 20.), a 1744/2003. (XII.18.) és a 1027/2005. (XI. 17.) sz., a 
750/2007. (VI.14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 45/2008. (I. 
17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz. és az 1228/2008. (VIII.28.) sz., a 195/2009. (II. 19.) sz 
határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 
2009 július 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mászóka Óvoda 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 
OM azonosítója: 034415 

2.1 Az intézmény alapítója 

X ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./ Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 

<K! tá 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231 -2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézményekkel. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29.b) 

3./ Az intézmény más feladatai 

nincs 

4./ Tagintézménye: 

nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 41446. hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető gyermekek maximális gyermeklétszám: 

6 óvodai csoport, 160 fő 

9./ Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2./ Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Mászóka Óvoda Önkormányzat Mászóka Óvoda 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 
A mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 



TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 202 /1993. (II. 9.) sz. 
határozatával jóváhagyott, a a 226/1994.(111. 8.) sz., a 967/1996.(XH. 17.) sz., valamint a 
1Ö44/2001.(XI. 20.), a 1744/2003. (XII.18.) és a 1027/2005. (XI. 17.) sz., a 750/2007. (VI.14.) sz., a 
1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 45/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) 
sz. és az 1228/2008. (VIII.28.) sz., a 195/2009. (II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat MÁSZÓKA ÓVODA (1105 Budapest, Ászok u. 
1-3.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. 
módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mászóka Óvoda 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 
OM azonosítója: 034415 

1.1 Az alapítás éve: 
1974. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

Napközi otthonos Óvoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1974. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
202/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

1 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

szama megnevezése 
Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai; 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed), címe(i): 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 

160 fő 

Tagozat: 
nincs 
Csoportok száma: 
6 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 41446. hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 
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b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazott) ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében a az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Mászóka Óvoda Mászóka Óvoda 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék; 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mászóka Óvoda (1105Budapest, 
Ászok u. 1-3.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21225/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 197/2009. (II. 19.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1978. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített, alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
GÉPMADÁR ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXFX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
203/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 227/1994.(111. 8.) sz., a 968/1996.(XII. 17.) sz., 
valamint a 1045/2001.(XI. 20.) a 1745/2003. (XII. 18.) és az 1028/2005. (XI. 17.), a 
750/2007. (VI. 14.)) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 47/2008. (I. 
17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz. és az 1228 /2008. (VIII. 28.) sz., a 197/2009. (II.19.)sz. 
határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 
2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gépmadár Óvoda 
1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 
OM azonosító: 034416 

2.1 Az intézmény alapítója 

X ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 
1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 

Nincs 

4./ Tagintézménye: 

Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 39210/45 hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

7 óvodai csoport, 179 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 

nincs 
III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 

Jüi 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Gépmadár Óvoda 
1106 Budapest, Gépmadár u. 15 
A mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Gépmadár Óvoda 
1106 Budapest, Gépmadár u. 15 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

dr. Neszteli 
jegyző 

ftrbai Lajos 
gármester 
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TERVEZET 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 227/1994.(111. 8.) sz., a 968/1996.(XII. 17.) sz., valamint a 1045/2001.(XI. 
20.) a 1745/2003. (XII. 18.) és az 1028/2005. (XI. 17.), a 750/2007. (VI. 14.)) sz., a 1525/2007. 
(XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 47/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz. és az 
1228 /2008. (VIII. 28.) sz., a 197/2009. (11.19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat GÉPMADÁR ÓVODA (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 
alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV 
tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. 
módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gépmadár Óvoda 
1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 
OM azonosító: 034416 

2.1 Az alapítás éve: 
1978. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

Napközi otthonos Óvoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1978. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
203/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai; 

Tagintézményed): van?? 

nincs 

Telephely e(i), címe(i): 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 
179 fő 
Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
7 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 39210/45 hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 
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b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Gépmadár Óvoda Gépmadár Óvoda 
1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, 
Gépmadár u. 15.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21229/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 199/2009. (II. 19.) 
Budapest "Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1974. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített, alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
BÓBITA ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
202/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 226/1994.(111. 8.) sz., a 967/1996.(XII.17.) sz., 
valamint a 1044/2001.(XI. 20.)és a 1746/2003. (XII.18.), a 1029/2005. (XI. 17.), a 750/2007. 
(VI. 14.) sz., 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XH. 18.) sz., a 48/2008. (I. 17.) sz, az 
1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VÜI. 28.) sz., a 199/2009. (II. 19.) sz. határozatával 
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. július 1-
jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Bóbita Óvoda 
1102 Budapest, Halom u. 7/b. 
OM azonosítója: 034417 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 

óvoda 

a/f 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231 -2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 

Nincs 

4.1 Tagintézménye: 

Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 39069. hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1102 Budapest, Halom u. 7/b. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

6 óvodai csoport, 157 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 

Nincs 
III. 

1.1 Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 
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2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Bóbita Óvoda 
1102 Budapest, Halom u. 7/b 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Bóbita Óvoda 
1102 Budapest, Halom u. 7/b 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

dr. Neszte 
jegyzi? 

ai Lajos 
gármester 
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TERVEZET 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 226/1994.(111. 8.) sz., a 967/1996.(XII. 17.) sz., valamint a 1044/2001.(XI. 
20.)és a 1746/2003. (XII. 18.), a 1029/2005. (XI. 17.), a 750/2007. (VI. 14. ) sz., 1525/2007. (XII. 
18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 48/2008. (I. 17.) sz, az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. 
(VIII. 28.) sz., a 199/2009. (II. 19) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat BÓBITA ÓVODA (1102 Budapest, Halom u. 7/b.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és 
(2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 
24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a 
következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Bóbita Óvoda 
1102 Budapest, Halom u. 7/b. 
OM azonosítója: 034417 

2./ Az alapítás éve: 
1974. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

Napköziotthonos Óvoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatfok) ): 

1974. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
202/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai; 
nincs 

Tagintézményed): 

nincs 

Telephelyed), címed): 

nincs 

Maximális gyermek létszám; 
157 fő 
Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 39069. hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 
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14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Bóbita Óvoda Bóbita Óvoda 
1102 Budapest, Halom u. 7/b 1102 Budapest, Halom u. 7/b 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bóbita Háza Óvoda (1102 Budapest, 
Halom u. 7/b) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám:K/21231/2/2009/II. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 388/2009. (111.19.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1933. évben, nem megállapítható szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
HÁRSLEVELŰ ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
213/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 228/1994.(111. 8.) sz., a 970/1996.(XII. 17.) sz., 
valamint a 1044/2001.(XI. 20.) a 1747/2003. (XII.18.) az 1030/2005. (XI. 17.), és a 750/2007. 
(VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XE. 18.) és a 1530/2007. (XE. 18) sz., az 54/2008. (1.17.) sz., az 
1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VEI. 28.) sz., a 200/2009. (E. 19.) sz., a 388/2009. 
(EL 19.)sz. határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Hárslevelű Óvoda 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 
OM azonosítója: 034427 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./ Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 

M. 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111 -5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye 
alapján. (Kt. 121. §29. b) 

Nevelési programjának megvalósítása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető gyermekek ellátása a 
szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. a) 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 

nincs 

4./ Tagintézménye; 

nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42526/173. hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

4 óvodai csoport, 100 fő 
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9./ Óvodai tagozat megnevezése 
Nincs 

in. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 
nincs 

rv. 
1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 
1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Hárslevelű Óvoda Hárslevelű Óvoda 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. március 19 

/ ^tZ/pl^^ ~%\ ff 
dr. Neszteli ís^án | | | cX VerbaiLa 

jegyző | S Í I rJolgármes 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 228/1994.(111. 8.) sz., a 970/1996.(XII. 17.) sz., valamint a 1044/2001.(XI. 
20.) a 1747/2003. (XII.18.) az 1030/2005. (XI. 17.), és a 750/2007. (VI. 14. ) sz., a 1525/2007. (XII. 
18.) és a 1530/2007. (XII. 18) sz., az 54/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. 
(VIII. 28.) sz., a 200/2009. (II. 19.) sz., a 388/2009. (III. 19.)sz. határozataival módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat HÁRSLEVELŰ ÓVODA (1106 Budapest, 
Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. 
és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 
17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye;, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Hárslevelű Óvoda 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 
OM azonosítója: 034427 

2.1 Az alapítás éve: 
1933. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Napközi Otthonos Óvoda 
1106 Budapest, Szellőrózsa u. 9-11. 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok)): 

213/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 

2 
<3S 



• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától 

• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121 .§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbséei és más feladatai: 
nincs 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed), címed); 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
4 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42526/173. hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához 
szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje; 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, illetve 
megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Hárslevelű Óvoda Hárslevelű Óvoda 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, 
Hárslevelű u. 5.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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X.AÍU- i^dtteÁJUfr 

Nyilvántartási szám: K/21234/2/2009/n. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 389/2009. (III. 19.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján nem megállapítható évben, a nem megállapítható szerv által 
létesített, alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉKVIRÁG ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
206/1993.(11. 9.) sz., határozatával kiadott, a 231/1994.(111. 8) sz., a 972/1996. (XII.1 7.) sz., 
a 474/1999.(1.19.) sz., 577/1999.(VI.l.) sz., a 1049/2001.(XI. 20.) sz., a 1748/2003. (XII. 18.), 
az 1031/2005. (XI. 17.), a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. 
(XII. 18.) sz., a 46/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.)sz., a 
1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 202/2009. (II. 19.) sz., a 389/2009. (III. 19.) sz. határozatával 
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. 
szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kékvirág Óvoda 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 
OM azonosítója: 034425 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

5.1 Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./ Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 
1./ Az intézmény típusa 
óvoda 

4/. 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 
Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
Az enyhe fokban értelmileg sérült, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye 
alapján. (Kt. 121.§ 29. a) 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 

Nincs 

4.1 Tagintézménye: 

Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 38929/9 hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 

7./ Az intézmény telephelye: 
nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
6 óvodai csoport, 148 fő 
Ebből két logopédiai csoport működtetése maximum 30 fővel, csoportonként 15-15 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására: 
Két fejlesztő csoport működtetése (maximum 15fő/csoport) 
Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80112-6 integráltan nevelhető-oktatható sajátos 

nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása. (Kt. 121.§ 29. a) 
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III. 
ÍJ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2./ Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 
IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2./ Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kékvirág Óvoda 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 
a mindenkori telefonszám 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kékvirág Óvoda 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. március 19. 

/ ^*£/< ff 
dr. Neszteli Istv: 

jegyző 

W Vjerbai Laj 
polgárme: 

x.Qut, CK 
h ?o 



TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 206/1993.(11. 9.) sz., 
határozatával kiadott, a 231/1994.(111. 8) sz., a 972/1996. (XII.l 7.) sz., a 474/1999.(1.19.) sz., 
577/1999.(VI.l.) sz., a 1049/2001.(XI. 20.) sz., a 1748/2003. (XII. 18.), az 1031/2005. (XI. 17.), a 
750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 46/2008. (I. 17.) sz., 
az 1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.)sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 202/2009. (II. 
19.) sz., a 389/2009. (III. 19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat KÉKVIRÁG ÓVODA (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) 
bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 
24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a 
következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója; 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kékvirág Óvoda 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 
OM azonosítója: 034425 

2.1 Az alapítás éve: 
1959. 
1979-ben 4 csoporttal bővült az intézmény 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Napközi Otthonos Óvoda 
1101 Budapest, Ceglédi u. 5. 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1959. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 

206/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre; 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 

Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SN1 gyermekek óvodai nevelése 
80112-6 integráltan nevelhető-oktatható sajátos 
nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása. (Kt. 121.§ 29. a) 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 
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10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• Az enyhe fokban értelmileg sérült, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye 
alapján. (Kt. 121.§ 29. a) 

• integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

• Két fejlesztő csoport működtetése beszédfogyatékos gyermekek számára 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Logopédiai fejlesztő csoportok működtetése 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed), címed): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
148 fő 
Ebből két logopédiai csoport működtetése maximum 30 fővel, csoportonként 15-15 fővel 
szervezve 

Tagozat: 
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására: 
Két fejlesztő csoport működtetése (maximum 15fő/csoportonként) összesen 30 fő 
Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80112-6 integráltan nevelhető-oktatható sajátos 

nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása. (Kt. 121.§ 29. a) 
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Csoportok száma: 
6 óvodai csoport, ebből: 
4 normál szervezésű, és 2 logopédiai csoport 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 38929/9 hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak") kinevezési, megbízási, választási rendié: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazotti ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kékvirág Óvoda Kékvirág Óvoda 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
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Záradék: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, 
Kékvirág u. 5..) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21239/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 204/2009. (II. 19.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1980. évben, a MÁV Északi Járműjavító Üzem által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
MOCORGÓ ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
232/1994.(111. 8.) sz. határozatával kiadott, a 973/1996.(X0.17.) sz., a 276/1999.(111. 23.) sz., 
894/2000.(X. 31.) sz., a 1050/2001.(XI. 20.), az 1174/2003.(VI.19.) sz., a 1749/2003. 
(Xn.18.) az 1032/2005. (XI. 17.) és a750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XH. 18.) és a 
1530/2007. (Xn. 18.) sz., a 49/2008. (I-17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 
19.) sz., a 1228/2008. (Vffl.28.) sz., a 204/2009. (II. 19.) sz. határozatával elfogadott 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. július 1-jei 
hatállyal: 

I. 

1.1 Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 
OM azonosítója: 034436 

2.1 Az intézmény alapítója 

MÁV Északi Járműjavító Üzem 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./ Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
5 5230 intézményi közétkeztetés 80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése -enyhe fokban sérült 
gyermekek részére: látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült. (Kt. 121.§ 29.a), 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 
Nincs 

4.1 Tagintézménye; 
Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 38920. hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 

1.1 Az intézmény telephelye: 
nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
4 óvodai csoport 120 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

MJ 
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2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 
Nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és kőrbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

r 

Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/1994.(111. 8.) sz. 
határozatával kiadott, a 973/1996.(XII. 17.) sz., a 276/1999.(111. 23.) sz., 894/2000.(X. 31.) sz., a 
1050/2001.(XI. 20.), az 1174/2003.(VL19.) sz., a 1749/2003. (XII.18.) az 1032/2005. (XI. 17.) és 
a750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 49/2008. (I. 17.) 
sz., az 1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII.28.) sz., a 204/2009. 
(II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
MOCORGÓ ÓVODA (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) intézmény alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) 
bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 
24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a 
következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye;, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 
OM azonosítója: 034436 

1.1 Az alapítás éve: 
1980. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

MÁV Északi Járműjavító Üzem Óvodája 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

232/1994. (III. 8.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

MÁV Északi Járműjavító 

1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
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• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 
feladatokat. 

• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától 

• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - az enyhe fokban 
sérült gyermekek részére: látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült.(Kt. 121.§ 29.a). 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, enyhe fokban sérült: látáscsökkent, 
halláscsökkent, mozgássérült gyermekek részére. 

Tagintézménye(i): 
nincs 

Telephelyed), címe(i): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
120 fő 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
4 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 38920. hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 
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13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazotti ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, 
Kőbányai út 30.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

4 m. 



Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21240/2009/11. 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 205/2009. (II. 19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1972. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített, alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
CSUPA CSODA ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXEX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
207/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 233/1994.(111. 8.) sz., a 974/1996.(XII.17.) sz., a 
105/2001. (XI. 20.) sz., a 1750/2003. (XH. 18.) és az 1033/2005. (XI17.), 750/2007. (VI. 14.) 
sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 84/2008. (I. 17.) sz., az 
1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 205/2009. (II. 19.) sz. határozatával 
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. július 1-
jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Csupa Csoda Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
OM azonosítója: 034419 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 
Nincs 

4./ Tagintézménye: 
Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő3 8924/9. hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6.1 Az intézmény székhelye 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

4 óvodai csoport, 100 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 

nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1.1 Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Csupa Csoda Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Csupa Csoda Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

dr. Neszi 
jegy: 

:i Lajos 
'ármester 

Qo 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 233/1994.(111. 8.) sz., a 974/1996.(XII.17.) sz., a 105/2001. (XI. 20.) sz., a 
1750/2003. (XII. 18.) és az 1033/2005. (XI.17.), 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és 
a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 84/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 
28.) sz., a 205/2009. (II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat CSUPA CSODA ÓVODA (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és 
(2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 
24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a 
következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Csupa Csoda Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
OM azonosítója: 034419 

2.1 Az alapítás éve: 
1972. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 

1972. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 

207/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
1.1 Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

nincs 

Tagintézményed): 

nincs 

Telephelyed), címe(í); 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 

100 fő 

Tagozat: 
nincs 
Csoportok száma: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 38924/9. hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján történik. 
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14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre bízza 
meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazott] ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Csupa Csoda Óvoda Csupa Csoda Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, 
Kőbányai út 38.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21244/2/2009/IL 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 388/2009. (III. 19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1896. évben, nem megállapítható szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
GESZTENYE ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
208/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 234/1994.(111. 8.) sz., a 974/1996.(XII.17.) sz., a 
577/1999.(VI.l.) sz., 1052/2001.(XI. 20.) sz., a 1751/2003. (XII. 18.) és az 1034/2005/ (XI. 
17.) sz. és a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., az 
50/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz, a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 207/2009. (II. 
19.) sz., a 388/2009. (III. 19.) határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gesztenye Óvoda 
1106 Budapest, Maglódi út 8. 
OM azonosítója: 034420 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézményekkel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető gyermekek ellátása a 
szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. a) 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29- b) 

3./ Az intézmény más feladatai 
nincs 

4./ Tagintézménye: 
nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 47671/1/19. hrsz. ingatlan a rajta 
található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök 
és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

6.1 Az intézmény székhelye 

1106 Budapest, Maglódi út 8. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
4 óvodai csoport, 112 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 
IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Gesztenye Óvoda Gesztenye Óvoda 
1106 Budapest, Maglódi út 8. 1106 Budapest, Maglódi út 8. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. március 19. 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 234/1994.(111. 8.) sz., a 974/1996.(XII.17.) sz., a 577/1999.(VI.l.) sz., 
1052/2001.(XI. 20.) sz. , a 1751/2003. (XII. 18.) és az 1034/2005/ (XI. 17.) sz. és a 750/2007. (VI. 
14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., az 50/2008. (I. 17.) sz., az 
1042/2008. (VI. 19.) sz, a 1228/2008. (Vni. 28.) sz., a 207/2009. (II. 19.) sz., a 388/2009. (III. 19.) 
sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat APRÓK 
HÁZA ÓVODA (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. 
rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 
1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gesztenye Óvoda 
1106 Budapest, Maglódi út 8. 
OM azonosítója: 034420 

2.1 Az alapítás éve: 

1896. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

208/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

nincs 

Tagintézményed): 

nincs 

Telephelyein, címe(i): 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 

12 

Tagozat: 

nincs 

Csoportok száma: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 47671/1/19. hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 
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13./ A vagyon feletti rendelkezés joga; 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje; 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Gesztenye Óvoda Gesztenye Óvoda 
1106 Budapest, Maglódi u. 8. 1106 Budapest, Maglódi u. 8. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda (1106 
Budapest,Maglódi u. 8. ) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
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jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21237/2009/11. 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 203/2009. (II. 19 .) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1972. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KINCSKERESŐK ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
209/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 235/1994.(111. 8.) sz., a 97451996.(XII. 17.) sz., a 
891/2000.(X. 31.) sz., 1053/2001 .(XI. 20.) sz., a 1752/2003. (XII. 18.), az 1035/2005. (XI. 
17.) sz., a 750/2007. (VI. 14. ) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.)sz., az 
51/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VEI. 28.) sz., a 203/2009. (II. 
19.) sz. határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki 2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

1.1 Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kincskeresők Óvoda 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 
OM azonosítója: 034421 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 

73, 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 
Nincs 

4./ Tagintézménye: 
Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41368. hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához 
szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 

1.1 Az intézmény telephelye; 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető gyermekek maximális gyermeklétszám; 

5 óvodai csoport, 131 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 

nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 

/ 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kincskeresők Óvoda 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kincskeresők Óvoda 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

i Lajos 
ármester 

5̂". 



TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 209/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 235/1994.(111. 8.) sz., a 97451996.(XII. 17.) sz., a 891/2000.(X. 31.) sz., 
1053/2001.(XI. 20.) sz., a 1752/2003. (XII. 18.), az 1035/2005. (XI. 17.) sz., a 750/2007. (VI. 14.) 
sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.)sz., az 51/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 
19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 203/2009. (II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat KINCSKERESŐK ÓVODA (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. 
és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 
17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kincskeresők Óvoda 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 
OM azonosítója: 034421 

2.1 Az alapítás éve: 

1972. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1972. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
209/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Altalános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

"¥*. 



• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 
feladatokat. 

• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától 

• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121 .§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai; 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed), címed): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
131 fő 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
5 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41368. hrsz. ingatlan a rajta található óvodai 
épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 
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14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése; 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében a 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kincskeresők Óvoda Kincskeresők Óvoda 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kincskeresők Óvoda (1105 
Budapest, Mádi u. 4-6.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21241/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 206/2009. (II. 19.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1972. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KISKAKAS ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXDC törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
210/1993.(n. 9.) sz. határozatával kiadott, a 236/1994.(111. 8.) sz., a 976/1996.(Xn.l7.) sz., a 
893/2000.(X. 31.) sz., az 1054/2001.(XI. 20.) sz., 145/2002.(m.l2.) sz., a 796/2003.(IV. 17.) 
sz., a 1753/2003. (XII. 18.)az 1036/2005. (XI. 17.) és a 750/2007. (VI.14.) sz., a 82 /2008. (I. 
17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (Vffl. 28.)sz., a 
206/2009. (II. 19.) sz. határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki 2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

17-Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kiskakas Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 
OM azonosítója: 034422 

2./ Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 
Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű mozgássérült gyermekek ellátása. 
(Kt. 121. §29. a) 

3./ Az intézmény más feladatai 
Nincs 

4./ Tagintézménye: 
Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41203/7 hrsz. a Budapest, X.ker. 
Mádi u. 86. sz óvodával közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai 
épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához 
szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermekeklétszám: 

8 óvodai csoport, 194 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs 
IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kiskakas Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kiskakas Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

Vfrb^/Lajqs 
ester 
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TERVEZET 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 210/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 236/1994.(111. 8.) sz., a 976/1996.(XII. 17.) sz., a 893/2000.(X. 31.) sz., az 
1054/2001.(XI. 20.) sz., 145/2002.(111.12.) sz., a 796/2003.(IV. 17.) sz., a 1753/2003. (XII. 18.)az 
1036/2005. (XI. 17.) és a 750/2007. (VI.14.) sz., a 82 /2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) és 
az 1045/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.)sz., a 206/2009. (II. 19.) sz. határozataival 
módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat KISKAKAS ÓVODA (1104 
Budapest, Mádi u. 86/84.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § 
(l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § 
(5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 
43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei 
hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kiskakas Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 
OM azonosítója: 034422 

2.1 Az alapítás éve: 

1972. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1972. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
210/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

• c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
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• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 
feladatokat. 

• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától 

• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű mozgássérült gyermekek 
ellátása. (Kt. 121. §29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121 .§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

Tagintézményed): 

nincs 

Telephelyed), címed): 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 

194 fő 

Tagozat: 
nincs 
Csoportok száma: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41203/7 hrsz. a Budapest, X. ker. Mádi u. 
86. sz. a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai 
épületekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 
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13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazott) ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kiskakas Óvoda Kiskakas Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 1104 Budapest, Mádi u. 86/94. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, 
Mádi u. 86/94.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21223/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 196/2009. (II. 19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1974. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
CSODAPÓK ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
211/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 226/1994.(111. 8.) sz., a 967/1996.(XII.17.) sz., a 
1055//2001. (XI. 20.) sz., a 144/2002.(111.12.) sz., a 796/2003.(IV.17.) sz., a 1754/2003. (XII. 
18.)sz., az 1037/2005. (XI. 17.) sz., a 750/2007. (VI. 14. ) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 
1530/2007. (XII. 18.) sz., az 52/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. 
(VIII. 28.) sz., a 196/2009. (II. 19.) sz. határozatával elfogadott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Csodapók Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 
OM azonosítója: 034423 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye 
alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

3./ Az intézmény más feladatai 
Nincs 

4./ Tagintézménye: 
Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41160/6 hrsz. sz. osztatlan ingatlan, a 
rajta található és az egyesített bölcsődével közösen használt épület. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

6.1 Az intézmény székhelye 

1104 Budapest, Mádi u. 127. 

ÍJ Az intézmény telephelye; 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

4 csoport, 108 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 
IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1.1 Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélvegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Csodapók Óvoda 
1104 Budapest, Mádiu. 127. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Csodapók Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

bai Lajos 
gármester 

ití 
m 



Á\\CU b-tUch^X 

TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 211/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 226/1994.(111. 8.) sz, a 967/1996.(XII.17.) sz, a 1055//2001. (XI. 20.) sz, 
a 144/2002.(111.12.) sz, a 796/2003.(IV.17.) sz, a 1754/2003. (XII. 18.)sz, az 1037/2005. (XI. 17.) 
sz, a 750/2007. (VI. 14.) sz, a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz, az 52/2008. (I. 
17.) sz, az 1042/2008. (VI. 19.) sz, a 1228/2008. (VIII. 28.) sz, a 196/2009. (II. 19.) sz. 
határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat CSODAPÓK 
ÓVODA (1104 Budapest, Mádi u. 127.) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. 
rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 
1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Csodapók Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 
OM azonosítója: 034423 

2.1 Az alapítás éve: 

1974. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

Napközi Otthonos Óvoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1974. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
211/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 

közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
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• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 
feladatokat. 

• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától 

• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

Tagintézménye(i): 
nincs 

Telephelyed), címe(i): 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 
108 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
4 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41160/6 hrsz. sz. osztatlan ingatlan, a rajta 
található és az egyesített bölcsődével közösen használt épület. A feladatok ellátásához rendelkezésre 
állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által 
biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő
oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Csodapók Óvoda Csodapók Óvoda 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 1104 Budapest, Mádi u. 127. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodapók Óvoda (1104 Budapest, 
Mádi u. 127.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21227/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozatai: 193/2009. (II. 19.) és 198/2009. (IL 19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján nem megállapítható évben, nem megállapítható szerv által 
létesített, alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
GYÖNGYIKE ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXLX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
212/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 238/1994. (HL 8.) sz., a 9784/1996.(XH.17.) sz., 
a 274/1999.(111. 23.) sz., az 578/1999.(VI.l.) sz., a 1056/2001.(XI. 20.)sz., a 1755/2003. (XII. 
18.), az 1038/2005. (XI. 17.)sz., a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 
1530/2007. (XII. 18.) sz., az 53/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. 
(VIII. 28.) sz., a 193/ 2009. (II. 19.) és a 198/2009. (II. 19.) sz. határozataival elfogadott 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. július 1-jei 
hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gyöngyike Óvoda 
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. 
OM azonosítója: 034426 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 

)UI 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
8 51020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 
Nincs 

4./ Tagintézménye 
Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 38911/2 hrsz. ingatlan, a ,,2.sz. 
Gondozási Központtal, Orvosi Rendelővel, Gyermekorvosi Rendelővel és az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. 

ÍJ Az intézmény telephelye: 
nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
4 óvodai csoport, lOOfő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 

Az./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 

u-i 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 
IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Gyöngyike Óvoda 
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Gyöngyike Óvoda 
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

dr. Nesztel: 
jegyző V ^ 

erbai Lajos 
olgármester 



TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 212/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 238/1994. (III. 8.) sz., a 9784/1996.(XII.17.) sz., a 274/1999.(111. 23.) sz., az 
578/1999.(VI.1.) sz., a 1056/2001.(XI. 20.)sz., a 1755/2003. (XII. 18.), az 1038/2005. (XI. 17.)sz., a 
750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., az 53/2008. (I. 17.) 
sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 193/ 2009. (II. 19.) és a 198/2009. 
(II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
GYÖNGYIKE ÓVODA (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) intézmény alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) 
bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 
24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a 
következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gyöngyike Óvoda 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
OM azonosítója: 034426 

2.1 Az alapítás éve: 
nem megállapítható 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Napközi Otthonos Óvoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 
a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
212/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9./ Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

szama megnevezése 
Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a terjes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121 .§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 
óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed), címe(i): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
4 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 38911/2 hrsz. ingatlan, a „2. sz. Gondozási 
Központtal, az Orvosi Rendelővel, a Gyermekorvosi Rendelővel és az Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 
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a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazotti ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Gyöngyike Óvoda Gyöngyike Óvoda 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, 
Salgótarjáni út 47.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 

4 

4o<o 



Nyilvántartási szám: K/21219/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata:194/2009. (II. 19.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1978. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
APRÓK HÁZA ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
213/1993.(11. 9) sz. határozatával kiadott, a 239/1994.(111. 8.) sz., a 979/1996. (XII. 17.) sz., a 
275/1999. (El. 23.) sz. az 1057/2001.(XI. 20.), a 1756/2003. (XE.18.) és az 1039/2005. (XI. 
17.) sz. és a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., az 
55/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19) sz. és az 1050/2008. (VI. 19.) sz. az 1228/2008. 
(VIII.28.) sz., a 194/2009. (II. 19.) sz. határozataival elfogadott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5 -7. 
OM azonosítója: 034428 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./ Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
8 51020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
5 5230 intézményi közétkeztetés 5 5231 -2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 

Nincs 

4.1 Tagintézménye: 

Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 42309/73 hrsz. az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. Telephelye 
kiegészül a 42309/90 hrsz., a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. által használt 
ingatlannal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar 
-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
leválasztható épületrészében négy tanteremmel, a tornateremhez tartozó két tanulói öltözővel, 
mosdóval, folyosóval és az iskola által biztosított udvarrésszel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

6.1 Az intézmény székhelye 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

székhelyen: 8 óvodai csoport 202 fő 
telephelyen: 3 óvodai csoport 78 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

,/í / 
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III. 

1./ Az intézmény jogállása 
Jogi személy 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata felett 
rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 
nincs 

IV. 
1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 
1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

dr. Neszte 
jegyző' 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1993. (II. 9.) sz. 
határozatával jóváhagyott, a 239/1994.(111. 8.) sz., a 979/1996. (XII. 17.) sz., a 275/1999. (III. 23.) 
sz. az 1057/2001.(XI. 20.), a 1756/2003. (XII.18.) és az 1039/2005. (XI. 17.) sz. és a 750/2007. (VI. 
14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., az 55/2008. (I. 17.) sz., az 
1042/2008. (VI. 19) sz. és az 1050/2008. (VI. 19.) sz. az 1228/2008. (VIII.28.) sz., a 194/2009. (II. 
19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat APRÓK 
HÁZA ÓVODA (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. 
rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 
1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
OM azonosítója: 034428 

2.1 Az alapítás éve: 
1978. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Napközi Otthonos Óvoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
1978. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, a 213/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai 
Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121 .§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai; 

Tagintézményed): van?? 
nincs 

Telephelyed), címed): 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Maximális gyermek létszám: 
székhelyen: 202 fő 
telephelyen: 78 fő 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
székhelyen:8, telephelyen: 3 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 42309/73 hrsz. az Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. Telephelye kiegészül a 
42309/90 hrsz., a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. által használt ingatlannal a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) leválasztható épületrészében 
négy tanteremmel, a tornateremhez tartozó két tanulói öltözővel, mosdóval, folyosóval és az iskola 
által biztosított udvarrésszel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves 
leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához 
szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazott) ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 5-7.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

• (jogutóddal való megszűnés esetében rendelkezés az intézmény irattáráról). 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21248/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: a 209/2009. (DL 19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1977. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
CSODAFA ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
215/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 240/1994.(111. 8.) sz., a 980/1996.(XII. 17.) sz., az 
1058/2001.(XI. 20.) sz., a 1757/2003. (XII. 18.) az 1040/2005. (XI. 17.), és a 750/2007. (VI. 
14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 63/2008. (I. 17.) sz., az 
1042/2008. (VI. 19. és az 1045/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 209/2009. 
(II. 19.) sz. határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki 2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Csodafa Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 
OM azonosítója: 034429 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 
1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 
Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 
Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű látáscsökkent gyermekek ellátása. 
(Kt. 121. § a) 

3./ Az intézmény más feladatai 
nincs 

4.1 Tagintézménye: 
nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 42309/19 hrsz. az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

7./ Az intézmény telephelye: 
nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
8 óvodai csoport, 218 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2./ Az intézmény vállalkozói tevékenysége 
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IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre 
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 
1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és korbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Csodafa Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Csodafa Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009.februárl9.. 

dr. Neszteli 
jegyző 

rbai ,ajos 
gármester 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 240/1994.(111. 8.) sz., a 980/1996.(XII. 17.) sz., az 1058/2001.(XI. 20.) sz., a 
1757/2003. (XII. 18.) az 1040/2005. (XI. 17.), és a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) 
és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 63/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19. és az 1045/2008. (VI. 
19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 209/2009. (II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat CSODAFA ÓVODA (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 17-19.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. 
és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 
17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója; 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Csodafa Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 
OM azonosítója: 034429 

2.1 Az alapítás éve: 
1977. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 
1977. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
215/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű látáscsökkent gyermekek 
ellátása. (Kt. 121. § a) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelye(i): 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 

218 fő 

Tagozat: 

nincs 

Csoportok száma: 

8 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 42309/19 hrsz. az Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján történik. 
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14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazott) ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjenek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Csodafa Óvoda Csodafa Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 17-19.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21247/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 208/2009. (II. 19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1981. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
RECE-FICE ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
216/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 241/1994. (III. 8.) sz., a 980/1996. (XII. 17.) sz., 
a 892/2000.(X. 31.), az 1059/2001.(XI. 20.), a 1758/2003. (XII. 18.), az 1041/2005. (XI. 
17.), a 750/2007. (VI. 14.)sz., a 1525/2007. (XE. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 
77/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 208/2009. (II. 
19.) sz. határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki 2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Rece-fice Óvoda 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 
OM azonosítója: 034430 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./ Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 
nincs 

4./ Tagintézménye: 
nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41510/8 hrsz. az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

4 óvodai csoport, 102 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 

1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 
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2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre 
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2./ Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és korbélvegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Rece-fice Óvoda Rece-fice Óvoda 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 

dr. Neszteli Ifo|án H A &\ Í J g | VlpMi Lajos 
jegyző \^, | a | § §j y*. ^ P pcp^ármester 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 216/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 241/1994. (III. 8.) sz., a 980/1996. (XII. 17.) sz., a 892/2000.(X. 31.), az 
1059/2001.(XI. 20.), a 1758/2003. (XII. 18.), az 1041/2005. (XI. 17.), a 750/2007. (VI. 14.)sz., a 
1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 77/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 
19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 208/2009. (II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat RÉCE FICE ÓVODA (1105 Budapest, Vaspálya u. 
8-10.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. 
módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Rece-fice Óvoda 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 
OM azonosítója: 034430 

2.1 Az alapítás éve: 
1981. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok)): 
1981. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
216/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 

közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed), címed): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
102 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
4 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41510/8 hrsz. az Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 
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b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazotti ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv(ok) megjelölése; 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Önkormányzat 
Rece-fice Óvoda Rece-fice Óvoda 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8- 11085Budapest, Vaspálya u. 
10. 8-10. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, 
Vaspálya u. 8-10.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21250/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 210/ 2009. (II. 19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1951. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvoda, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
GÉZENGÚZ ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
217/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 242/1994.(111. 8.) sz., a 982/1996.(XII.17.)sz., az 
1060/2001.(XI. 20.) sz., a 1759/2003. (XII. 18.), az 1042/2005. (XI. 17.)sz.. és a 2007. (VI. 
14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 64/2008. (I. 17.sz., az 
1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 210/2009. (II. 19.) sz. határozatával 
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. július 1-
jei hatállyal: 

I. 

1.1 Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gézengúz Óvoda 
1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 
OM azonosítója: 034431 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

3./ Az intézmény más feladatai 
Nincs 

4.1 Tagintézménye; 
Nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 387315/43 hrsz. ingatlan a Habilitációs 
Napközi Otthonnal közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

6./ Az intézmény székhelye 

1107 Budapest, Zágrábi út 13/a. 

1.1 Az intézmény telephelye: 

nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám; 

4 óvodai csoport, 100 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 

nincs 

III. 
1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

mncs 
IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre 
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Gézengúz Óvoda 
1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Gézengúz Óvoda 
1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009.február 19. 

/ ^£/\ 
dr. Neszteli Is 

jegyző v % 

ajes 
ester 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 242/1994.(111. 8.) sz., a 982/1996.(XII.17.)sz., az 1060/2001.(XI. 20.) sz., a 
1759/2003. (XII. 18.), az 1042/2005. (XI. 17.)sz.. és a 2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) 
sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 64/2008. (I. 17.sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. 
(VIII. 28.) sz., a 210/2009. (II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat GÉZENGÚZ ÓVODA (1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a) alapító okiratát 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és 
(2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 
24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a 
következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gézengúz Óvoda 
1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 
OM azonosítója: 034431 

1.1 Az alapítás éve: 

1951. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1951. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
213/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9./ Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
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• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed): 

nincs 

Maximális gyermek létszám; 

100 fő 

Tagozat: 
nincs 
Csoportok száma: 
4 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 387315/43 hrsz. ingatlan a Habilitációs 
Napközi Otthonnal közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

m-



a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélvegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Gézengúz Óvoda Gézengúz Óvoda 
1107 Budapest, Zágrábi út 13/a. 1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, 
Zágrábi út 13/a) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta 
jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/21255/2009/11. 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 211/2009.(11.19.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1971. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
alapításkori név: Napköziotthonos Óvodajelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ZSIVAJ ÓVODA 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat 
218/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 243/1994.(111. 8.) sz., a 983/1996.(XII. 17.) sz., az 
1061/2001.(XI. 20.) sz., az 1760/2003. (XII. 18.), az 1043/2005. (XI. 14.), a 750/2007. (VI. 
14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 65/2008. (I. 17.) sz, az 
1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 211/2009. 
(II. 19.) sz. határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki 2009. július 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Zsivaj Óvoda 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 
OM azonosítója: 034432 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 
óvoda 

f 
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2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 55231 -2 óvodai intézményi közétkeztetés 

80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése, 
Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 
Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekek ellátása. 
(Kt. 121. § 29. a) 
3./ Az intézmény más feladatai 
nincs 

4./ Tagintézménye: 
nincs 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41400/13hrsz. az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

6.1 Az intézmény székhelye 

1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

1.1 Az intézmény telephelye: 
nincs 

8./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
4 óvodai csoport, 100 fő 

9.1 Óvodai tagozat megnevezése 
nincs 

III. 
1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 
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2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 
nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőjét 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre 
bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az óvodavezető, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

ÍJ Az intézmény működési területe 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Zsivaj Óvoda 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Zsivaj Óvoda 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 
a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. február 19. 



TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 218/1993.(11. 9.) sz. 
határozatával kiadott, a 243/1994.(111. 8.) sz., a 983/1996.(XII. 17.) sz., az 1061/2001.(XI. 20.) sz., 
az 1760/2003. (XII. 18.), az 1043/2005. (XI. 14.), a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) 
és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 65/2008. (I. 17.) sz, az 1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 
19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 211/2009. (II. 19.) /2008. (VI. 19) sz. és az 1050/2008. (VI. 
19.) sz. az 1228/2008. (VIII.28.) sz., a 194/2009. (II. 19.) sz. határozataival módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ZSIVAJ ÓVODA (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) 
alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV 
tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. 
módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Zsivaj Óvoda 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 
OM azonosítója: 034432 

2.1 Az alapítás éve: 
1971. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1971. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 
218/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 

Szakfeladatai 2010. január 1-ici hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
TEAOR 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85100 
851011 
851012 

Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés, ellátás 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562917 
851000 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

2 
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• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 
feladatokat. 

• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától 

• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekek ellátása. 
(Kt. 121. §29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

Tagintézmén ve(í): 
nincs 

Telephelyed), címe(i): 

nincs 

Maximális gyermek létszám: 

100 fő 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 41400/13hrsz. az Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 
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13./ A vagyon feletti rendelkezés joga; 

A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
foglaltak alapján történik. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Zsivaj Óvoda Zsivaj Óvoda 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj 
u. 1-3.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1968. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített (alapított), alapításkori név:, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
intézmény számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 
bekezdésében, 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
179/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
984/1996.(XII. 17.) sz., a 
256/1999(111. 23.) sz., az 
1026/2001.(XI.20.)sz.,az 
1761/2003. (XII.18.) sz., és az 
1108/2004. (Vn. 15.) 
117/2006.(111.16.) 
750/2007. (VI. 14.) sz. 
1525/2007. (XII. 18.)és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

66/2008. (I. 17.) sz. 
1051/ 2008. (VI. 19.) sz. határozatát 2008. július 1-jei hatállyal, 
1042/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 
387/2009. (III. 19.) sz. határozatával módosított egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Magyar nyelven: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Angol nyelven: Éva Janikovszky Hungarian_English Dual - Language Primary School in 
Budapest Metropolitan District 10 Kőbánya local Government 
1105 Budapest, Bánya u. 32. 
OM azonosító: 034952 

2. Az intézmény alapítója 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
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3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása (2002. szeptember l-jétől kimenő 

rendszerben), logopédiai osztály működtetése (maximum 15 fő/osztály). 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 



• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. Kt. 121. § 
29. b) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Száva Általános Iskola (1107 Budapest, Száva u. 1-3.) teljes 
irattárát, anyakönyveit, valamint a 2004. július l-jével megszűnt Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1101 Budapest, Üllői út. 118.) intézmény teljes 
irattárát, anyakönyveit. 

4. Tagintézménye 

1101 Budapest, Üllői út. 118. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41411 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, valamint a telephelyén lévő 38315/43 hrsz. ingatlan a rajta található 
tanuszodával és mindkét épületben (iskolában) az 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 
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1.1 Az intézmény székhelye 

1105 Budapest, Bánya u. 32. 

8. Az intézmény telephelye 

1101 Budapest, Üllői út. 118. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

Székhelyen: 16 osztályban maximálisan 448 fő. 

Telephelyen, tagintézményben: 16 osztályban maximálisan 448 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást folytat 1-8. évfolyamon. 

11. iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 
III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 
IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghatározott működési körzet. 



2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Éva Janikovszky Hugarian_English Dual 
- Language Primary School in Budapest 
Metropolitan District 10 Kőbánya local 
Government 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Éva Janikovszky Hungarian_English Dual 
- Language Primary School in Budapest 
Metropolitan District 10 Kőbánya local 
Government 

1105 Budapest, Bánya u. 32. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

1105 Budapest, Bánya u. 32. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén az 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. 

Az alapító okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 

dr. Neszteli I: 
j e g y z ő 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/1993.(11. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 984/1996.(XII. 17.) sz., a 256/1999(111. 23.) sz., az 
1026/2001.(XI. 20.) sz., az 1761/2003. (XII.18.) sz., és az 1108/2004. (VII. 15.) sz, 117/2006. 
(III. 16.) sz., a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.)és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 
66/2008. (I. 17.) sz. , az 1042/2008. (VI. 19.) sz., az 1051/ 2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. 
(VIII. 28.) sz., 387/2009. (III. 19.) sz. határozataival módosított határozatokkal módosított 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola 
(110 Budapest, Bánya u. 32. ) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. 
évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. 
június 1-jei hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Magyar nyelven: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Angol nyelven: Éva Janikovszky HungarianEnglish Dual - Language Primary School in 
Budapest Metropolitan District 10 Kőbánya local Government 
1105 Budapest, Bánya u. 32. 
OM azonosító: 034952 

2./Az alapítás éve: 
1968. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatfok) ): 

1968. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, a 179/1993. (II.9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozat. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre; 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEA OR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége 
száma | megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 

TEÁOR 85.20 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
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852011 
85202 
852021 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

562913 
562917 
855914 
852000 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
812900 Uszoda takarítás 

tanuszoda üzemeltetése 
811000 építmény üzemeltetése 
c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 
Az iskola 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. 
Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 
Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 
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• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái szamára. 
• Tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása (2002. szeptember l-jétől kimenő 

rendszerben), logopédiai osztály működtetése (maximum 15 fő/osztály). 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. Kt. 121. § 
29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 
általános iskola 

tagozata: 
Angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást folytat 1-8. évfolyamon. 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Üllői út 118. Tagintézményben uszoda működtetése 

évfolyamok száma: 
8 

maximális tanulólétszám: 
Székhelyen: 448 fő, 16 osztály 
Telephelyen, tagintézményben: 448 fő, 16 osztály 

tagintézménye: 
van 
telephelyed),: 
1101 Budapest, Üllői út. 118. 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41411 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, valamint a telephelyén lévő 38315/43 hrsz. ingatlan a rajta található 
tanuszodával és mindkét épületben (iskolában) az 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. 
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13./ Az mtezmeny vagyon feletti rendelkezés joga; 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése; 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapj án, illetve megbízási j ogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola Nyelvű Általános Iskola 
Éva Janikovszky Hugarian_English Dual - Éva Janikovszky HugarianJEnglish Dual -
Language Primary School in Budapest Language Primary School in Budapest 
Metropolitan District 10 Kőbánya local Metropolitan District 10 Kőbánya local 
Government Government 

1105 Budapest, Bánya u. 32. 1105 Budapest, Bánya u. 32. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u. 32.) intézmény 
egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá 

• Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Száva Általános Iskola (1107 Budapest, Száva u. 1-
3.) teljes irattárát, anyakönyveit, valamint a 2004. július l-jével megszűnt Budapest 
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Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1101 Budapest, Üllői 
út. 118.) tagintézmény teljes irattárát, anyakönyveit. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 



MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1965. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített (alapított), alapításkori név: jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 

bekezdésében; 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 

181/1993.(11. 9.) sz., határozatával kiadott, a 
986/1996. (XII. 17.) sz., a 
258/1999. (III. 23.) sz., az 
1028/2001. (XI. 20.) sz., az 
1763/2003. (XII. 18.) sz., és a 
125/2004. (III. 11.) sz. 
295/2006. (VI. 15.) sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz. 
752/2007. (VI. 14.) sz. 
1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

67/2008. (I. 17. ) sz. 
1042/2008. (VI. 19.) sz., az 1045/2008. (VI. 19.) sz. és az 1049/2008. (VI. 19) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 
1811/2008. (XII.4.) sz., 
369/2009. (111.19.) sz. határozata 2009. július 1-jei, 
387/2009. (III. 19. ) sz. határozata 2009. szeptember 1-jei hatállyal módosított, 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Harmat Általános Iskola 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 
OM azonosító: 034954 

2. Az intézmény alapítója 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 



3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 
1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• Az intézmény logopédiai osztályokat működtet (max. 15. fővel), 2006. szeptember 1-

től, felmenő rendszerben. 
• Az intézmény emelt szintű ének-zenei oktatást és nevelést folytat. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési -oktatási 

intézménnyel. 
• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
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nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. § 29. b) 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű mozgássérült tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§29.a) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Nincs. 

4. Tagintézménye 

Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41191/10 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel és 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. A 
1811/2008. (XII.4) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata alapján a 41191/11 hrsz. 
természetben a Budapest X. ker. Kada utcában található kivett beépítetlen terület 
művelési ágú, 524 m2 alapterületű ingatlant a Harmat utca 88. szám alatti Harmat 
Általános Iskola használatába adja ingyenesen. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 

80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 
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8. Az intézmény telephelyed) 
Nincs. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 
23 osztályban maximum 581 tanuló. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 
Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma; 
Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 
IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 

2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Harmat Általános Iskola Harmat Általános Iskola 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 1104 Budapest, Harmat u. 8 8. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 
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VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete a 2008. december 4-én a 1811/2008. (XII. 
4) sz. és a 2009. március 11-ei ülésén az 369/2009. (III. 19.) sz. és a 387/2009. (III. 19.) sz. 
határozataival jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartás módosítását a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje: 
1811/2008.(XII. 4.) sz. határozata 2008. december 4. 
369/2009. (ffl-19.) sz. határozat 2009. július 1. 
387/2009. (III. 19.) sz. határozat 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 



TERVEZET 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete al81/1993.(II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 986/1996. (XII. 17.) sz., a 258/1999. (III. 23.) sz., az 
1028/2001. (XI. 20.) sz., az 1763/2003. (XII. 18.) sz., és a 125/2004. (ül. 11.) sz., a 295/2006. 
(VI. 15.) sz., a 750/2007. (VI. 14.) sz., 752/2007. (VI. 14.) sz., az 1525/2007. (XII. 18.) sz. és 
a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 67/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., az 1045/2008. 
(VI. 19.) sz. és az 1049/2008. (VI. 19) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., 1811/2008. (XII.4.) sz., 
a 369/2009. (III. 19.) sz. , 387/2009. (III. 19. ) sz. határozatokkal módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA (1104 
Budapest,Harmat u. 88. ) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. 
évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. 
június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Harmat Általános Iskola 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 
OM azonosító: 034954 

2./Az alapítás éve: 
1965. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 

1965. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, a 181/1993. (II. 9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre; 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása; 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 
Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEÁOR 85.20 | Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 
852011 
85202 
852021 

Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 
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Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

562913 
562917 
855914 
852000 
8901 
89011 
890111 

890112 

890114 

931204 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon, logopédiai osztályok működtetése 1-4. évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon, logopédiai osztályok működtetése 5-8. évfolyamon 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 
Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemeltetés 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége; 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• Az intézmény logopédiai osztályokat működtet (max. 15. fővel), 2006. szeptember 1-

től, felmenő rendszerben. 
• Az intézmény emelt szintű ének-zenei oktatást és nevelést folytat. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 
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• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési -oktatási 

intézménnyel 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121.§29.b) 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű mozgássérült tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§29.a) 

11./ Az intézmény típusa: 

általános iskola 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 
évfolyamok száma: 
8 

maximális tanulólétszám: 
581 tanuló. 
23 osztály 

11./ Az intézmény típusa: 
általános iskola 

tagozata: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41191/10 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel és 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. A 
1811/2008. (XII. 4) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata alapján a 41191/11 hrsz. 
természetben a Budapest X. ker. Kada utcában található kivett beépítetlen terület 
művelési ágú, 524 m2 alapterületű ingatlant a Harmat utca 88. szám alatti Harmat 
Általános Iskola használatába adja ingyenesen. 

13./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezető lének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélvegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Harmat Általános Iskola Harmat Általános Iskola 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 1104 Budapest, Harmat u. 88. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola ( 
1104 Budapest, Harmat u. 88.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító 
okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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Xű.k,- ^-datkiti 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1976. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített (alapított), alapításkori név:, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 
bekezdésében; 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 

182/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
• 987/1996. (XII. 17.) sz., a 

259/1999.(111. 23.) sz. az 
1029/2001.(XI. 20.)sz.,a 
1764/2003. (XII. 18.) sz. 
114/2006. (III. 16.) sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz. 
1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

68/2008. (1.17.) sz. 
1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. VIII. 28.) sz. 
387/2009. (III. 19.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

l./Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Fekete István Altalános Iskola 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 
OM azonosító: 034955 

1 



2. Az intézmény alapítója 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést - oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§29.a) 
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• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkezi 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 
55230 intézményi közétkeztetés 
92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Nincs. 

4. Tagintézménye 

Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 42309 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel és 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye: 

1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 

8. Az intézménvtelephelve(i) 

Nincs. 
9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 
24 osztályban maximálisan 672 tanuló 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 
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10. Iskolai tagozat megnevezése 
Logopédiai osztály működtetése (maximum 15 fő/ osztály). 

11. Iskolai évfolyamok száma: 

Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 



2. Az intézmény hosszú és kői-bélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Fekete István Általános Iskola 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Önkormányzat 
Fekete István Általános Iskola 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén a 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 

dr. Neszteli Ist 
j e g y z ő 

V^rbai 
polgárin 

U4, 
dí k . ÁS 



TERVEZET 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 182/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 987/1996. (XII. 
17.) sz., a 259/1999.(111. 23.) sz. az 1029/2001.(XI. 20.) sz., az 1764/2003. (XII. 18.) sz., a 
114/2006. (III. 16.) sz., a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. 
(XII. 18.) sz., a 68/ 2008. (I. 17.) sz., a 1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.) sz., az 

1228/2008. VIII. 28.) sz., a 387/2009. (III. 19.) sz. sz. határozatokkal módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, 
Harmat u. 196-198.) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. 
évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint 
módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Fekete István Általános Iskola 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 
OM azonosító: 034955 

2./Az alapítás éve: 
1976. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok) ): 

1976. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, a 182/1993. (II. 9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

7./ Az intézmény működési köre: 
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 
szakfeladata: 2009. december 31-éig 
TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 
Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 
55230 intézményi közétkeztetés 
92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 85.20 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 
852011 
85202 
852021 

Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

562913 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon, logopédiai osztályok működtetése 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon, logopédiai osztályok működtetése 
Iskolai intézményi közétkeztetés  
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562917 
855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 
85200 

Munkahelyi étkeztetés 
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemeltetés  

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést - oktatást, 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. 
Az iskola 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. 
Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 
Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 
Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 
Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§29.a) 
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• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

11./ Az intézmény típusa: 
általános iskola 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 1-8. évfolyamon 

évfolyamok száma: 
8 

maximális tanulólétszám: 
24 osztály 
672 fő 
tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 42309 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel és 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 
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• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapj án, illetve megbízási j ogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélvegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Fekete István Általános Iskola Fekete István Általános Iskola 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola 
(1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) intézmény egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1983. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített (alapított), alapításkori név:, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 
bekezdésében; 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 

183/1993. (II. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
983/1996. (XII. 17.) sz., a 
260/1999. (ül. 23.) sz., az 
1030/2001. (XI. 20.) sz., az 
1765/2003. (XII. 18.) sz., a 
123/2004. (III. 11.) sz., és a 
114/2006. (m. 16.) sz. 
294/2006. (VI. 15.) 
750/2007. (VI. 14.) 
1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

58/2008.(1.17.) sz. 
1042/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII.28.) sz., 
387/2009. (III. 19.) sz. 

határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. 
szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 
1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Bem József Altalános Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
OM azonosító: 034968 
2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
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3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 



• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(KI. 121. §29. b) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkezi 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Nincs. 

4. Tagintézmény 

Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38900/1 hrsz. ingatlan, a rajta 
található iskolai épülettel és 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye 

1101 Budapest, Hungária kit. 5-7. 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 
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8. Az intézmény telephelyed) 

Nincs. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

Maximum 13 osztályban 310 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma 
Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) látja el. 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 
Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 

4 00. 

Ki 



2. Az intézmény hosszú és korbélvegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Bem József Általános Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Bem József Általános Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén a 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009.március 19. 

dr. Nesztelif jftván 
j e g y 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, 983/1996. (XII. 17.) sz., a 260/1999. (III. 23.) sz., az 
1030/2001. (XI. 20.) sz., az 1765/2003. (XII. 18.) sz., a 123/2004. (HL 11.) sz., a 
114/2006. (III. 16.) sz., a 294/2006. (VI. 15.) sz., a 750/2007. (VI. 14.) sz., 1525/2007. (XII. 
18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., az 58/ 2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., az 
1228/2008. (VIII.28.) sz. és a 387/2009. (III. 19.) sz. határozatokkal módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, 
Hungária krt. 5-7) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. 
Főv. Köb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei 
hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Bem József Általános Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
OM azonosító: 034968 

2./Az alapítás éve: 
1983. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1983. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, 

183/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 
6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEA OR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 
Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
száma \ 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 
85.20 Alapfokú oktatás 

Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 Altalános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 
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Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

562913 
562917 
855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 
852000 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 
Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 
programok 
Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 
Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemeltetés  

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 

3 



• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

általános iskola 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

évfolyamok száma: 
8 
maximális tanulólétszám: 
13 osztály 
310 fő 
tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38900/1 hrsz. ingatlan, a rajta 
található iskolai épülettel és 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 
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15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt ok) megielölese: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélvegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Bem József Általános Iskola Bem József Általános Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola 
(1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító 
okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1896. évben, megállapíthatatlan alapító által létesített (alapított), 
(alapításkori neve megállapíthatatlan):, jelenlegi nevén: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI 

OTTHONOS ÓVODA 

intézmény számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) (3) 
bekezdésében; 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
185/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
989/1996.(XII. 17.) sz., a 
262/1999.(111. 23.) sz., az 
1032/2001.(XI. 20.) sz. a 
944/2002.(V. 28.) sz. 
114/2006. (III. 16.) sz. 
292/2006. (VI. 15. sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz. 

1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 
69/2008. (I. 17.) sz. 

1042/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 

387/ 2009. (ül. 19.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 
OM azonosító: 034957 
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2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Többcélú intézmény, általános iskola és napközi otthonos óvoda. 

2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

• Az óvodai intézményegység feladata az óvodai nevelés. Az óvodai intézményegység 
közétkeztetést nyújt. 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést és oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Nevelési, pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési

oktatási intézménnyel. 
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Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
Kt. 121. §29. b) 

TEAOR 80.10 
55.51 

alapfokú oktatás 
munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 
92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80111-5 óvodai nevelés 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
ellátás (szorgalmi időben) 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
92403-6 diáksport 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

3. Az intézmény más feladatai 
Nincs. 

4. Tagintézménye 

Van. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41671/1 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel és 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. Az 
óvodai nevelési feladatok ellátásához rendelkezésre áll a négy csoportszoba. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye: 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 



8. Az intézmény telephelyed 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma; 

Óvodában maximum 94 gyermek. 

Az iskolában 16 osztályban maximum 448 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 
III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 



2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Kada Mihály Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda Otthonos Óvoda 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén a 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009/II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 989/1996.(XII. 17.) sz., a 262/1999.(111. 23.) sz., az 
1032/2001. (XI. 20.) sz., a 944/2002.(V. 28.) sz. 114/2006. (III. 16.) sz., a 292/2006. (VI. 15. 
)sz., 750/2007. (VI. 14.) sz. , 1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., 
69/2008. (I. 17.) sz. 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 201/2009. (II. 
19.) sz., a 387/ 2009. (III. 19.) sz. határozatokkal módosított Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 
Budapest, Kada u. 27-29.) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. 
évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 
2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 
OM azonosító: 034957 

2./Az alapítás éve: 
1896. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1896. évben, nem megállapítható szerv által létesített, a 185/1993. (II.9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
851020 óvodai nevelés 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 
92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80111-5 óvodai nevelés 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
ellátás (szorgalmi időben) 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
92403-6 diáksport 
80112-6 SNI gyermekek óvodai nevelése 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 8510 
TEÁOR 8520 

Iskolai előkészítő oktatás 
Alapfokú oktatás  

Az intézmény alap szakfeladata: 
85101 Óvodai nevelés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
85201 Altalános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
85202 Altalános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 
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Az intézmény további szakfeladatai: 
851012 
852012 

852022 

562912 
562913 
562917 
855914 
852000 
851000 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 

SNI gyermekek óvodai nevelése 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása 
Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása  
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Altalános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemeltetés 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége; 

Az óvodai intézményegység feladata az óvodai nevelés, az óvodai intézményegység 
óvodai intézményi étkeztetést nyújt. 
Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést és oktatást, 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. 
Az iskola 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. 
Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 
Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 
Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
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• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Nevelési, pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési

oktatási intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
Kt. 121. §29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

Többcélú intézmény, általános iskola és óvoda. 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

évfolyamok száma: 
8 

maximális gyermek, tanulólétszám: 
Óvodában maximum 94 gyermek. 
Az iskolában 16 osztályban maximum 448 fő 

tagintézménye: van 

telephelyed), 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41671/1 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel és 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. Az 
óvodai nevelési feladatok ellátásához rendelkezésre áll a négy csoportszoba. 

13./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 
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b.) Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése; 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapj án, illetve megbízási j ogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőicnek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvoda Háza Óvoda 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola 
és Gyermeke Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) intézmény egységes 
szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1868. évben, nem megállapítható szerv által létesített (alapított), 
alapításkori név: nem megállapítható, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÁPOLNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 
bekezdésében; 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 

186/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
915/1996.(XII. 17.) sz., a 
263/1999.(111. 23.) sz., az 
1033/2001.(XI.20.)sz.,az 
1767/2003. (Xn.18.) 
114/2006.(111.16.) 
750/2007. (VI. 14.) sz. 
1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

70/2008. (I. 17.) sz. 
1042/2008. (VI. 19.) sz. és az 1045/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 

387/2009. (III. 19.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kápolna Téri Általános Iskola 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 
OM azonosító: 038028 

2. Az intézmény alapítója 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
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3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű halláscsökkent tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§29.a) 
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• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étke 

.Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Nincs. 

4. Tagintézménye 

Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41451 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épületekkel és uszodával, melyből a Kápolna tér 4. sz. épület első szintjét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet (1102 Budapest, Halom u. 33.) tagintézménye használja. Rendelkezésére 
áll továbbá a tanuszodában és 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga; 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye: 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 
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8. Az íntezménytelephelve(i) 

Nincs. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: 

16 osztály, maximum 488 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 
III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 
IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 



2. Az intézmény hosszú és korbélvegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kápolna Téri Általános Iskola 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Önkormányzat 
Kápolna Téri Általános Iskola 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén, a 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 

dr. Neszteli István' 
j e g y z ő 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/1993.(11. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, 915/1996.(XII. 17.) sz., a 263/1999.(111. 23.) sz., az 
1033/2001.(XL 20.) sz., az 1767/2003. (XII.18.) sz., az 114/2006. (III. 16.) sz., a 750/2007. 
(VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 263/1999.(111. 23.) 
sz., a 70/2008. (I. 17.) sz., az 70/2008. (I. 17.) sz., 387/2009. (III. 19. sz. határozatokkal 
módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri 
Általános Iskola (1103 Budapest, Kápolna tér 4.) intézmény alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kápolna Téri Általános Iskola 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 
OM azonosító: 038028 

2./Az alapítás éve: 
1868. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
van 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok) ): 
186/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 
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8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEAOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 

.Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SN1 tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége;  
szama 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 85.20 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 
852011 
85202 
852021 

Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

562913 
562917 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés  



855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 
852000 

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
813000 
682002 
812900 

811000 

Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Uszoda takarítás 
tanszoda üzemeltetése 
Építmény üzemeltetés 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 
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• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű halláscsökkent tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§ 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

11./ Az intézmény típusa; 

általános iskola 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
tanuszoda működtetése 
évfolyamok száma: 
8 

maximális tanulólétszám: 
448 fő 
16 osztály 

tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41451 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épületekkel és uszodával, melyből a Kápolna tér 4. sz. épület első szintjét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet (1102 Budapest, Halom u. 33.) tagintézménye használja. Rendelkezésére 
áll továbbá a tanuszodában és 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 
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15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, . illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kápolna Téri Általános Iskola Kápolna Téri Általános Iskola 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 1103 Budapest, Kápolna tér 4. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános Iskola 
(1103 Budapest, Káp olna tér 4. )intézmény egységes szerkezetű módosított alapító 
okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 



ük £2. ^MMjJt 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1955. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített (alapított), alapításkori név:, jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KERESZTURY DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 

bekezdésében, 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
187/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
990/1996.(XII. 17.) sz., a 
43/1999.(1. 19.) sz., az 
1026/2001.(XI.20.)sz.,a 
223/2000.(11. 28.) sz., az 
1034/2001.(XI.20.)sz.,a 
170/2003.(VI. 19.) sz., és a 
198/2005. (III. 24.) sz. 
114/2006. (III. 16.) sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz. 
1525 /2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

71/2008. (I. 17.) sz., a 
425/2008. (III. 20.) sz. 
1042/2008. (VI. 19.)sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 

387/2009. (III. 19.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9. 
OM azonosító: 034959 
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2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2./Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést- oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 



• Fogadja a körzetébe tartozó a Szakértői Bizottság véleménye alapján integráltan 
nevelhető SNI-s tanulókat. 

• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása 
a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. b) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkezi 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 

4. Tagintézménye 

nincs 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 39210/10 hrsz. a Felnőttek 
Általános Iskolájával közösen használt osztatlan ingatlan a rajta található iskolai épülettel. A 
telephelyén rendelkezésére áll az 52526/107 hrsz. alatti osztatlan ingatlan a rajta található 
iskolai épülettel. Rendelkezésre áll az 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

133. 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 
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1.1 Az intézmény székhelye: 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

8./ Az intézmény telephelyed), tagintézménye: 

nincs 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

24 osztály, maximum 672 fő; 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma: 

Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 
IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 
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, Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén a 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009/II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 

dr. Neszteli I 
j e g y z ő| 

prbai Lajos 
Igármester 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/1993.(11. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 990/1996.(XII. 17.) sz., a 43/1999.(1. 19.) sz., 223/2000.(11. 
28.) sz., az 1026/2001.(XI. 20.) sz., az 1034/2001.(XI. 20.) sz., az 170/2003.(VI. 19.) sz., a 
198/2005. (III. 24.) sz., a 114/2006. (III. 16.) sz., 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525 /2007. (XII. 
18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 71/2008. (I. 17.) sz., a 425/2008. (ni. 20.) sz. , az 
1042/2008. (VI. 19.)sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz., 387/2009. (III. 19.)sz. határozatokkal 
módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső 
Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9.) intézmény alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9. 
OM azonosító: 034959 

2./Az alapítás éve: 
1955. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatfok)): 

187/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozat. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 85.20 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 
852011 
85202 
852021 

Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 
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Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

852200 
562913 
562917 
855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása  
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemelés  

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége; 

Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést- oktatást, 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. 
Az iskola 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. 
Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 
Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 
Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 
Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
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• Fogadja a körzetébe tartozó a Szakértői Bizottság véleménye alapján integráltan 
nevelhető SNI-s tanulókat. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye 
alapján. (Kt. 121. § 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

általános iskola 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

évfolyamok száma: 
8 
maximális tanulólétszám: 
672 fő 
24 osztály 

tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 39210/10 hrsz. a Felnőttek 
Általános Iskolájával közösen használt osztatlan ingatlan a rajta található iskolai épülettel. A 
telephelyén rendelkezésére áll az 52526/107 hrsz. alatti osztatlan ingatlan a rajta található 
iskolai épülettel. Rendelkezésre áll az 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 



Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, . illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjenek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9. 1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános 
Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9.) intézmény egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 2008. évben, létesített név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 

bekezdésében, 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 

426/2008. (III. 20.) sz. 
1042/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 

387/2009. (III. 19.) sz. határozatával kiadott, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kertvárosi Általános Iskola 
1106 Budapest, Jászberényi u. 89. 
OM azonosító: 201160 

2. Az intézmény alapítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3./Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2./Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést- oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• Fogadja a körzetébe tartozó a Szakértői Bizottság véleménye alapján integráltan 

nevelhető SNI - s tanulókat. 
• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121.§29.b) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 
80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
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55230 intézményi közétkeztetés 55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

3. Az intézmény más feladatai 

nincs 

4. Tagintézménye 

nincs 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén rendelkezésére áll az 52526/107 hrsz. 
alatti osztatlan ingatlan a rajta található iskolai épülettel. Az intézményben rendelkezésre áll 
az 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

1.1 Az intézmény székhelye: 

1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

8./ Az intézmény telephelye(i), tagintézménye: 

1106 Budapest. Jászberényi út. 89. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

11 osztály (alsó: 5 + felső: 6) maximum 310 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

nincs. 



11. Iskolai évfolyamok szama: 

Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 

2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kertvárosi Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 1106 Budapest, Jászberényi út 89. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 



VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

JU, 

5 ZÁÁ . 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 426/2008. (III. 
20.) sz. határozatával létesített), az 1042/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. (VIII. 28.) sz. , 
határozatokkal módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi 
Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi u. 89.) intézmény alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kertvárosi Általános Iskola 
1106 Budapest, Jászberényi u. 89. 
OM azonosító: 201160 

2./Az alapítás éve: 
2008. 

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

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok) ): 

426/2008. (111.20.) Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 

közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladatai 2009. december 31-éig 
TEAOR 80.10 

55.51 
alapfokú oktatás 
munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 
80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 85.20 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 
852011 
85202 
852021 

Altalános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 



562913 
562917 
855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 
852000 

évfolyamon 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemelés  

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést- oktatást, 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. 
Az iskola 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. 
Az iskola integrációs felkészítést folytat. 
Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 
Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 
Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 
Fogadja a körzetébe tartozó a Szakértői Bizottság véleménye alapján integráltan 
nevelhető SNI - s tanulókat. 

i M 



• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

általános iskola 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

évfolyamok száma: 
8 

maximális tanulólétszám: 
310 fő 
11 osztály (alsó: 5 + felső: 6) maximum 310 fő. Ez a régi, de kért bővítést!!! 
11 osztály 
tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén rendelkezésére áll az 52526/107 hrsz. 
alatti osztatlan ingatlan a rajta található iskolai épülettel. Az intézményben rendelkezésre áll 
az 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1910. évben, nem megállapítható szerv által létesített, (alapított), 
alapításkori név: jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
SZERVÁTIUSZ JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 
bekezdésében, 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
188/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
993/1996. (Xn. 17.) sz., a 
265/1999. (III. 23.) sz., az 
1035/2001. (XI. 20.) sz., az 
1027/2001. (XI. 20.) sz., az 
1779/2003. (XII. 18.) sz. 
114/2006. (III. 16.) sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz. 
1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

57 /2008. (I. 17.) sz. 
1042/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 

387/2009. (III. 19.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adj a ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
OM azonosító: 034960 

2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
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3. Az intézmény fenntartói a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést - oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 
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TEAOR 80.10 
55.51 

alapfokú oktatás 
munkahelyi étkeztetés 

Szakfeladat 

80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakágazat 

852010 alapfokúi oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 
55230 intézményi közétkeztetés 
92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Nincs. 

4. Tagintézménye 

Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38924/7 hrsz. ingatlan, a rajta 
található iskolai épülettel és 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

8. Az intézménytelephelye(i) 

Nincs. 



9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

16 osztály 448 fő 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi - gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 



2.1 Az intézmény hosszú és körbélvegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Önkormányzat 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei a 387/ 2009. (III. 
19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közoktatási és 
Közművelődési Irodája K/ /2009/II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 

dr. Neszteli Istvj 
j e g y z ő 

ai Lajos 
gármester 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 993/1996. (XII. 17.) sz., a 265/1999. (III. 23.) sz., az 
1027/2001. (XI. 20.) sz., az 1035/2001. (XI. 20.) sz., 1779/2003. (XII. 18.) sz., a 114/2006. 
(III. 16.) sz., a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) 
sz., a 57 /2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz., az 1228/2008. (VIII. 28.) sz., a 
387/2009. (III. 19.) sz. határozatokkal módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai u. 38.) 
intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. 
Főv. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei 
hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
OM azonosító: 034960 

2./Az alapítás éve: 
1910. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok) ): 

188/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

1 'ÍL2^&s 



A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEAOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 

852010 alapfokúi oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 
55230 intézményi közétkeztetés 
92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 

80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 85.20 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 
852011 
85202 
852021 

Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon  
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562913 
562917 
855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 
852000 

Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Altalános épülettakarítás 
Zöld teriilet kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemeltetés  

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést - oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
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nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 

általános iskola 

tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 
évfolyamok száma: 
8 

maximális tanulólétszám: 

448 fő 
16 osztály 

tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38924/7 hrsz. ingatlan, a rajta 
található iskolai épülettel és 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 
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15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében a 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, . illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Szervátiusz JenőÁltalános Iskola Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) intézmény egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható szerv által létesített (alapított), 
alapításkori név: jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVffl. törvény 88. §-ának (1), (3) 
bekezdésében, 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
192/1993. (II. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
995/1996.(XII. 17.) sz., a 
269/1999.(111. 23.) sz., az 
1039/2001.(XI.20.)sz.,az 
1172/2003.(VI. 19)sz.,és 
1772/2004. (XII. 18.) sz. és a 
490/2004. (V. 20.) 
114/2006.(111.16.) 
750/2007.(VI.14.)sz. 
1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

72/2008. (I. 17.) sz. 
1042/2008. (VI. 19.) és az 1045/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) és a 1229/2008. (VIII. 28.) sz. 

387/2009. (III. 19.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szent László Általános Iskola 
1105 Budapest, Szent László tér 1. 
OM azonosító: 034962 

2. Az intézmény alapítója 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
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3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára 
• Emelt szintű ének-zeneoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű látáscsökkent tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§29.a) 
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• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 
92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Emelt szintű ének-zeneoktatás 1-8. évfolyamon. 
Az intézmény őrzi a 2004. július l-jével megszűnő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Általános Iskola (1102 Budapest, Szent László tér 34.) irattárát. 

4. Tagintézménye 

Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 39051 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, és az iskolában az 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 
használhatja. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye: 

1105 Budapest, Szent László tér 1. 

8. Az intézmény telephelve(i) 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

nincs 



9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

24 osztályban maximum 672 tanuló. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 
III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Szent László Általános Iskola Szent László Általános Iskola 
1105 Budapest, Szent László tér 1. 1105 Budapest, Szent László tér 1. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 



VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén a 387/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009/II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 192/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával kiadott, a 995/1996.(XII. 17.) sz., a 269/1999.(111. 23.) sz., az 1039/2001.(XI. 
20.) sz., az 1172/2003.(VI. 19) sz., 490/2004. (V. 20.) sz., a 1772/2004. (XII. 18.) sz. és a 
114/2006. (III. 16.)sz., a 750/2007.(VI.14.)sz., 1525/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 
18.) sz., a 72/2008. (I. 17.) sz., a 72/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) és az 
1045/2008. (VI. 19.) sz., a 387/2009. (III. 19.) sz. határozataival módosított sz. Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(1102Budapest, Szent László tér 1. ) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) 
és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 
2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szent László Általános Iskola 
1105 Budapest, Szent László tér 1. 
OM azonosító: 034962 

2./Az alapítás éve 
1891. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, 
A 192/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 



1.1 Az intézmény működési köre: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 
Szakágazat Szakfeladat 
852010 alapfokú oktatás 80121-4 nappali rendszerű, általános 

műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEÁOR 85.20 | Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
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852022 

562913 
562917 
855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 
852000 

évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemeltetés 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

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

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára 
• Emelt szintű ének-zeneoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 

3 ^ H 



• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

• Az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű látáscsökkent tanulók 
ellátása. (Kt. 121.§ 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. a) 

11./ Az intézmény típusa: 
általános iskola 

tagozata: 

nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

évfolyamok száma: 

maximális tanulólétszám: 
672 tanuló. 
24 osztály 

tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 39051 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, és az iskolában az 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 
használhatja. 

13./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 
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b.) Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapj án, illetve megbízási j ogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Szent László Általános Iskola Szent László Általános Iskola 
1102 Budapest, Szent László tér 1. 1102 Budapest, Szent László tér 1. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola 
(1102 Budapest, Szent László tér 1. ) intézmény egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

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

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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k. • {A^^UMUJT 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1978. évben nem megállapítható szerv által létesített (alapított), 
alapításkori név: jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 

bekezdésében; 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 

bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
194/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
914/1998.(VI. 16.) sz., a 
45/1999.(1. 19.) sz., a 
271/1999.(111. 23.) sz., és az 
1041/2001.(XI. 20.), az 
1774/2003. (XII. 18.), a 
396/2004. (V.20.) sz., és a 
617/2005. (VII. 07.) 
118/2006. (III. 16) sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz 
1525 /2007. (XII.18).sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

73/2008. (I. 17.) sz. 
1052/2008. (VI. 19.) sz. határozatát 2008. július 1-jei hatállyal, 
1042/2008. (VI. 19.) 
1672/2008. (XI. 20.) és a 1673/2008. (XI. 20) sz. 

387/2009. (III. 19.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki 2009. szeptember 1-jei hatállyal 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Magyar nyelven:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási nyelvű 
Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
AUgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István Széchenyi" mit zwei Unterrichtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3. 
OM azonosító: 034966 
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2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• Az intézmény 2006. szeptember 1-től magyar-német két tannyelvű képzést folytat, 

első évfolyamtól felmenő rendszerben, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tannyelvű képzést igénylő tanulókat. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 

2 2&8 

H ,1 



• Kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a 
felzárkóztató oktatást 1-8. évfolyamon, ez 2005. szeptember elsejétől kimenő 
rendszerben megszűnik. 

• Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(KI. 121. §29. b) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkezti 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Emelt szintű testnevelés és sportoktatás. 

4. Tagintézménye 
Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.-vel , az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda 
telephelyeként 3 óvodai csoport részére biztosított közösen használt osztatlan ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, és 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. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

etés 
Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 



7. Az intézmény székhelye 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

8. Az intézmény telephelyed) 

Nincs. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

24 osztályban maximum 672 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

magyar-német két tanítási nyelvű oktatást folytat 1-8. évfolyamon 

11. Iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 



2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási nyelvű Általános Iskola Tanítási nyelvű Általános Iskola. 
Német nyelven: Német nyelven: 
Selbstverwaltung des X. Bezirks - Selbstverwaltung des X. Bezirks -
Kőbánya - der Haupstadt Budapest Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule 
„István Széchenyi" mit zwei „István Széchenyi" mit zwei 
Unterrichtssprachen - Ungarisch - Unterrichtssprachen - Ungarisch 
Deutsch Deutsch 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 -3. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 -3. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén 387/2009. (III. 
19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közoktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete al94/1993.(II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 914/1998.(VI. 16.) sz., a 45/1999.(1. 19.) sz., a 271/1999.(111. 
23.) sz., és azl041/2001.(XI. 20.), az 1774/2003. (XII. 18.), a 396/2004. (V.20.) sz., és , a 
617/2005. (VII. 07.) sz. 617/2005. (VII. 07.) sz.. a 118/2006. (ÜL 16) sz., 750/2007. (VI.14.) 
sz., 1525 /2007. (XII.18).sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 73/2008. (I. 17.) sz., 1042/2008. 
(VI. 19.) sz., az 1052/2008. (VI. 19.) sz., 1672/2008. (XI. 20.) és a 1673/2008. (XI. 20) sz., 
387/2009. (III. 19.) sz. határozatokkal módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) 
és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 
2009. július n-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Magyar nyelven :Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István Széchenyi" mit zwei Unterrichtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3. 
OM azonosító: 034966 

2./Az alapítás éve: 
1978. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1978. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, a 194/1993. (II.9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre; 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény közfeladata és tevékenyséee: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 
Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEÁOR 85.20 | Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 
852011 
85202 

Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton  
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852021 Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai; 
852012 

852022 

562913 
562917 
855914 
8901 
89011 
890111 
890112 
890114 
931204 
852000 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
Á, „ Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak Komplex támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (iskolai büfé) 
Építmény üzemeltetés  

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• Az intézmény 2006. szeptember 1-től magyar-német két tannyelvű képzést folytat, 

első évfolyamtól felmenő rendszerben, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tannyelvű képzést igénylő tanulókat. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
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• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a 

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

• Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 
általános iskola 

tagozata: nincs 
magyar-német két tanítási nyelvű oktatást folytat 1-8. évfolyamon 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

Emelt szintű testnevelés és sportoktatás. 

évfolyamok száma: 
8 

maximális tanulólétszám: 
672 fő 
24 osztály 

tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.-vel , az Aprók Háza Óvoda telephelyeként 3 óvodai 
csoport részére biztosított közösen használt osztatlan ingatlan a rajta található iskolai 
épülettel, és 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1959. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített (alapított), alapításkori név: Altalános Iskola 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KOMPLEX 
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 

SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT 

intézmény számára az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak 

alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az 

1001/1996. (XII. 17.) sz., a 
490/1999.(111. 23.) sz. az 
1777/2003. (XII. 18.) sz., a 
433/2005. (V. 19.) sz., a 
713/2005. (IX. 15.) sz. a 
171/2006. (IV. 13.)sz. a 
750/2007. (VI. 14.) sz. és 
1193/2007.(X.18.)sz. és a 
1526/ 2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. 2007. (XII. 18.) sz., a 

74/2008.(1. 17.) sz. 
1045/2008. (VI. 19.) sz., 

408/2009. (III. 19.) sz. 
határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. 
szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

l./Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központ 
1107 Budapest, Gém u. 5-7. 
OM azonosító: 038418 

1 



2. Az intézmény alapítói a 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Többcélú intézmény, óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és 
szakszolgáltató központ. 

2./Az intézmény alaptevékenysége 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Sajátos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés. 
• Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozottak) 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása. Ennek keretében felkészíti a 
tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. 

• A tanulók részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószobai ellátást nyújt. 
• Mozgásfejlesztő pedagógiai és gyógy-testnevelési csoport értelmi fogyatékos

mozgássérült tanköteles korúaknak. 
• Készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítő és szakiskola tagozat középsúlyos 

értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek (23 éves korig). 
• Belső logopédus az intézményi fogyatékos gyermekek számára. 
• Autista csoport működtetése. 



Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő iskolai oktatásban való részvételének 
biztosítása a tankötelezettség végéig a halmozottan sérült, mozgássérült 
gyermekek, tanulók számára. 
Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 

Szakágazat 

852010 alapfokú oktatás 
851020 óvodai nevelés 
80220 szakiskolai oktatás, szakképzés 
55230 intézményi közétkeztetés 
80520 pedagógiai szakszolgálat 
80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 
80120 általános iskolai oktatás 

Fordított integráció 

Szakfeladat 

80112-6 sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 
80122-5 sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelése-oktatása: a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő általános iskolai 
nevelése, oktatása. 
9-10. évfolyam sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű szakképesítés 
megszerzésére előkészítő iskolai oktatás. 
80225-2 sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása, 
szakmai-elméleti, szakmai gyakorlati 
foglalkozások 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás szorgalmi időben 
80521-2 pedagógiai szakszolgálat 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
55136-0 otthoni ellátás keretében biztosított 
különleges gondozás a közösségben nem 
oktatható gyermekek számára. 
92403-6 diáksport 
80121-4 nappali rendszerű általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

3. Az intézmény más feladatai 

Logopédiai ellátás biztosítása a kerület óvodáiban és iskoláiban. 

4. Tagintézménye 

nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38315/79 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel és 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. 

3 



6./Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga; 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

1.1 Az intézmény székhelye: 

1107 Budapest, Gém u. 5-7. 

8./Az intézmény telephelye: 

nincs. 

9.1 Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

180 fő 

10./ Iskolai tagozat megnevezése 

Speciális nevelési igényű gyermekek és tanulók intézménye 

11./ Iskolai évfolyamok száma 

12 

III. 

1.1 Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.(1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 
IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 
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V. 

1./ Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 
1107 Budapest, Gém u. 5-7. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 038418 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Iskola és 
Szakszolgáltató Központ 
1107 Budapest, Gém u. 5-7. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén a 408/2009. 
(III. 19.) sz. határozatával jóváhagyta. 
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásának módosítását a fenntartó kéri a Magyar 
Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, 
Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és 
Közművelődési Főosztály K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 

dr. Neszteli Is 
j e g y z ő 

:rbai Lajos 
polgármester 

MJ 
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TERVEZET 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /1993. (II. 9.) 
sz. határozatával alapított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex 
Óvoda Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ a 
(1107 Budapest, Gém u. 5-7.) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. 
évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. 
június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központ 
1107 Budapest, Gém u. 5-7. 
OM azonosító: 038418 

2.1 Az alapítás éve: 

1959. 

3./ Közvetlen jogelőd intézmény 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok) ): 

1959. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, a 198/1993. (II.9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 
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1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

8./ Az intézmény besorolása: 
a) tevékenység jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 
b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 

852010 alapfokú oktatás 
851020 óvodai nevelés 
80220 szakiskolai oktatás, szakképzés 
55230 intézményi közétkeztetés 
80520 pedagógiai szakszolgálat 
80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 
80120 általános iskolai oktatás 

Fordított integráció 

Szakfeladat 

80112-6 sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 
80122-5 sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű, általános iskolai 
nevelése-oktatása: a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő általános iskolai 
nevelése, oktatása. 
9-10. évfolyam sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű szakképesítés 
megszerzésére előkészítő iskolai oktatás. 
80225-2 sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű, szakképesítés 
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása, 
szakmai-elméleti, szakmai gyakorlati 
foglalkozások 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás szorgalmi időben 
80521-2 pedagógiai szakszolgálat 
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
55136-0 otthoni ellátás keretében biztosított 
különleges gondozás a közösségben nem 
oktatható gyermekek számára. 
92403-6 diáksport 
80121-4 nappali rendszerű általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
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Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal; 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 
85.10 
85.20 
85.60 

Iskolai előkészítő oktatás 
Alapfokú oktatás 
Oktatást kiegészítő tevékenység 

Az intézmény alap szakfeladata: 
851011 
85201 
852011 

85202 
852021 

852012 

852022 

853132 

853212 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton fordított integráció 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam fordított 
integráció 
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton fordított integráció 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon , fordított 
integráció 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 9-10. évfolyamon 
készségfejlesztő előkészítő 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon  

Az intézmény további szakfeladatai: 
562912 
562913 
562917 
855914 
855915 
855911 
855912 
855918 
852000 
931204 
85601 
856011 
856013 

Óvodai intézményi közétkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi vendéglátás 
Általános iskolai tanulószobai nevelés, fordított integráció 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Általános iskolai napközi otthonos nevelés, fordított integráció 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Diáksport 
Pedagógiai szakszolgáltatás 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív) 
Fejlesztő felkészítés 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 
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• Az iskola 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. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosít] a a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Sajátos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés. 
• Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozottak) 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása. Ennek keretében felkészíti a 
tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. 

• A tanulók részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószobai ellátást nyújt. 
• Mozgásfejlesztő pedagógiai és gyógy-testnevelési csoport értelmi fogyatékos

mozgássérült tanköteles korúaknak. 
• Készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítő és szakiskola tagozat középsúlyos 

értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek (23 éves korig). 
• Belső logopédus az intézményi fogyatékos gyermekek számára. 
• Autista csoport működtetése. 
• Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő iskolai oktatásban való részvételének 

biztosítása a tankötelezettség végéig a halmozottan sérült, mozgássérült 
gyermekek, tanulók számára. 

• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Fordított integráció 

Az intézmény besorolása: 
a) tevékenység jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 
b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

Az intézmény típusa: 
Többcélú intézmény, óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és 
szakszolgáltató központ. 

tagozata: 
Logopédiai ellátás biztosítása a kerület óvodáiban és iskoláiban. 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
- Logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben 

évfolyamok száma: 
8 

4 s-6£ 



e) maximális tanulólétszám: 

180 fő 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38900/1 hrsz. ingatlan, a rajta 
található iskolai épülettel és 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. 

A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Iskola és 
Szakszolgáltató Központ Szakszolgáltató Központ 
1107 Budapest, Gém u. 5-7. 1107 Budapest, Gém u. 5-7. 
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a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 038418 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2009. május 1. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 



MÓDOSÍTÁSOKKAL 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján: nem megállapítható évben, nem megállapítható szerv által létesített (alapított), 
alapításkori név: Jelenlegi nevén: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ZENEISKOLA 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

számára 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 
bekezdésében; 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az 

1004/1996.(XII.17.) sz., a 
608/2001. (Vn.l0.)sz. és a 
1778/2003. (XII.18.) 
116/2006. (ni. 16.) 
750/2007. (VI. 14.) 
1527 /2007. XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

75/2008. (1.17.) sz. 
határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2008. január 1-
jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
1102 Budapest, Szt. László tér 34. 
OM azonosító: 039706 

2. Az intézmény alapítója 

X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

1 26$. 



3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Alapfokú művészetoktatási intézmény. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az intézmény alapfeladata alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágban. 
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama lehet, melynek keretei között az 
oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. 

• Hangszeres tanszakok: zongora, hegedű, gordonka, fuvola, gitár, trombita 
(rézfúvó), klarinét-furulya(szaxofon), harmonika, ütő és egyéb együttesek 

• vokális tanszak: magánének; 
• közös zeneművészeti alapképzés: kis előképző, előképző, szolfézs, 

zeneirodalom, elmélet 
• Az alapfokú évfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítvány, továbbképző 

tanfolyamokra, illetve művészeti szakközépiskolába jelentkezésre jogosít. 
• Továbbképző osztályba lépni csak művészeti alapvizsga letétele után lehet. 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 

852020 alapfokú művészetoktatás 

3. Az intézmény más feladatai 

Nincs. 

4. Tagintézménye 

Nincs. 
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Szakfeladat 

80131-3 alapfokú művészetoktatás 



5. A feladat ellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 39127 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, az intézmény éves leltára szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat nevelő-, oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye 

1102 Budapest,Szent László tér 34. 
Tanszakok: zongora, hegedű, gordonka, fuvola, klarinét-furulya(szaxofon) trombita 
(rézfúvó),harmonika, gitár, 
Magánének, 
Előképző-szolfézs-zeneirodalom-elmélet, 
Kamarazene 
Zenekar 
Énekkar (egyéb együttesek) 
Ütő 

8. Az intézmény telephelyed) 

8.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József 
Általános Iskola 

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Tanszak: 
Zongora Kis előképző 
Hegedű Előképző 
Fuvola Szolfézs 

8.2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István 
Általános Iskola 
1108 Budapest, Harmat 196-198. 

Tanszak-
Gordonka Szolfézs 
Előképző Kamarazene 
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8.3 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Altalános 
Iskola 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 

Tanszak: 
Zongora Előképző 
Hegedű Szolfézs 
Fuvola Gitár 

8.4 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1105 Budapest, Bánya u.32. 

Tanszak: 
Zongora Szolfézs 
Előképző Zeneirodalom 

8.5 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola telephelye, 1101 Budapest, 
Üllői út 118. 

Tanszak-
Zongora. Előképző 
Gordonka Szolfézs, kamara 

8.6 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály 
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Tanszak: 
Hegedű Szolfézs 
Zongora Előképző 
fuvola 

8.7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri 
Általános Iskola 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 
Tanszak: 

Zongora Szolfézs 
Előképző Zeneirodalom 

8.8 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső 
Általános Iskola 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Tanszak: 

Előképző Szolfézs 



8.9 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István 
Általános Iskola 
1108 Budapest Újhegy sétány. 1-3. 

Tanszak: Kamarazene 
Zongora Kötelező zongora 

8.10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Tanszak: 
Előképző Szolfézs 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

700 fő 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

Nincs. 

11. Iskolai évfolyamok száma 

12 évfolyam 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 



IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

. V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 

2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Intézmény 
1102 Budapest, Szent László tér 34. 1102 Budapest, Szent László tér 34. 
A mindenkori telefonszám A Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2008. január 17-ei ülésén, 75/2008. (I. 
17.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.). 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közoktatási és 
Közművelődési Irodája K/5249/2008./n. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2008. január 1. 

Budapest, 2008. január 17. ,, / ; 
■ fi 

■■"■■ / ' L Yasrhai Lajos 
Dolgarmester 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



TERVEZET 

MÓDOSÍTÁSOKKAL 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 197/1993. (II. 
9)sz. határozatával jóváhagyott a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) sz. 
1004/1996.(XII. 17.) sz. a 608/2001. (VII.10.) sz. és a 1778/2003. (XII.18.)sz., a 116/2006. 
(III. 16.)sz., a 750/2007. (VI.14.)sz. a 1527 /2007. XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., 
a 75/2008. (I. 17.) sz. határozatokkal módosított alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) 
és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 
2009. június 1-jei hatállyal: 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
1102 Budapest, Szt. László tér 34. 
OM azonosító: 039706 

Az intézmény székhelyén 
Tanszakok: zongora, hegedű, gordonka, fuvola, klarinét-furulya(szaxofon) trombita 
(rézfúvó),harmonika, gitár, 
Magánének, 
Előképző-szolfézs-zeneirodalom-elmélet, 
Kamarazene 
Zenekar 
Énekkar (egyéb együttesek) 
Ütő 

Az intézmény telephelyei: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Tanszak. 
Zongora 
Hegedű 
Fuvola 

1 

Kis előképző 
Előképző 
Szolfézs 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános 
Iskola 

1108 Budapest, Harmat 196-198. 

Tanszak: 
Gordonka Szolfézs 
Előképző Kamarazene 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 

Tanszak: 
Zongora Előképző 
Hegedű Szolfézs 
Fuvola Gitár 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1105 Budapest, Bánya u.32. 

Tanszak: 
Zongora Szolfézs 
Előképző Zeneirodalom 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola telephelyén, 1101 Budapest, Üllői út 118. 

Tanszak: 
Zongora Előképző 
Gordonka Szolfézs, kamara 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános 
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Tanszak: 
Hegedű Szolfézs 
Zongora Előképző 
fuvola 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános 
Iskola 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 
Tanszak: 

Zongora Szolfézs 
Előképző Zeneirodalom 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános 
Iskola 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
Tanszak: 
Előképző Szolfézs 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar -
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

1108 Budapest Újhegy sétány. 1-3. 

Tanszak: Kamarazene 
Zongora Kötelező zongora 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Tanszak: 
Előképző Szolfézs 

2.1 Az alapítás éve: 
nem megállapítható 

3./ Közvetlen jogelőd: 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 
197./19 93. (II. 9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 



9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége; 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEAOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 
Szakágazat 

852020 alapfokú művészetoktatás 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal; 

Szakfeladat 

80131-3 alapfokú művészetoktatás 

a.) Ellátandó a ap tevékeny sége: 
i szama | megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
85203 
TEÁOR 85.20 
85203 

Alapfokú oktatás 
Alapfokú művészetoktatás 

Az intézmény alap szakfeladata: 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

iskolai 
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 Intézmény takarítása 
c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

— — 
d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége 
• Az intézmény alapfeladata alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágban. 

Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama lehet, melynek keretei között az 
oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. 

• Hangszeres tanszakok: zongora, hegedű, gordonka, fuvola, gitár, trombita 
(rézfúvó), klarinét-furulya(szaxofon), harmonika, ütő és egyéb együttesek 

• vokális tanszak: magánének; 
• közös zeneművészeti alapképzés: kis előképző, előképző, szolfézs, 

zeneirodalom, elmélet 
• Az alapfokú évfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítvány, továbbképző 

tanfolyamokra, illetve művészeti szakközépiskolába jelentkezésre jogosít. 
• Továbbképző osztályba lépni csak művészeti alapvizsga letétele után lehet. 

11./ Az intézmény típusa; 
Alapfokú művészetoktatási intézmény. 
tagozata: nincs 
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nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

évfolyamok száma: 

12 évfolyam 

maximális tanulólétszám: 

700 tanuló 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 39127 hrsz. ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, az intézmény éves leltára 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./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. alapján. 
Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, . illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

• 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Intézmény 
1102 Budapest, Szent László tér 34. 1102 Budapest, Szent László tér 34. 
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A mindenkori telefonszám A Magyar Köztársaság címere 

OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános 

Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) intézmény egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 



MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján nem megállapítható évben, nem megállapítható szerv által létesített 
(alapított), alapításkori név: jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
FELNŐTTEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

intézmény számára 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 

199/1993. (II. 9.) sz. 
1006/1996. (XII. 17.) sz., 
1043/2001. (XI. 20.) sz. és a 
1782/2003. (XII. 18.) sz. 
171/2006. (IV.13.)sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz. 
1528/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

76/2008. (I. 17.) sz., 
1042/2008. (VI. 19.) sz. és az 1048/2008. (VI. 19.)sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. 

387/2009. (III. 19.) 
határozataival módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki 2009. 
szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Felnőttek Általános Iskolája 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
OM azonosító: 034972 

2.1 Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

se-t 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. / Az intézmény típusa 

általános iskola 

2.1 Az intézmény alaptevékenysége 

• Tanköteles korú tanulók és felnőttek oktatását végzik. 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• A felnőttek részére biztosítja az általános iskolai oktatást. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• Az integráltan nevelhető-oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121.8 29. b) 

4./ Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80123-6 általános műveltséget megalapozó 
iskolarendszerű felnőttoktatás 



80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
ellátás (szorgalmi időben) 

55230 intézményi közétkeztetés 55232-3 iskolai intézményi étkeztetés 
92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

3./ Az intézmény más feladatai 

nincs 

4./ Tagintézménye 

Nincs 

5./ A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 39210/10 hrsz. ingatlan a 
Keresztúri út 7-9. sz. alatt működő Keresztury Dezső Általános Iskolával közösen használt 
osztatlan ingatlan a rajta található iskolai épülettel és az intézmény éves leltára szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll 3 tanterem, valamint a Keresztury Dezső 
Általános Iskola helyiségei, az évente megkötött együttműködési megállapodásnak 
megfelelően. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga; 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

1.1 Az intézmény székhelye: 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

8./ Az intézmény telephelye: 

nincs 

9.1 Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: 

Nappali rendszerű, tankötelesek: 2 osztály maximum 50 fő 

Ifjúsági osztály: 2 osztály maximum 50 fő 

Börtönoktatás együttműködési megállapodás alapján. 

10./ Iskolai tagozat megnevezése 
nincs 



11./ Iskolai évfolyamok száma: 
nyolc 

III. 

l./Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.(1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. / Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 

2.1 Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Felnőttek Általános Iskolája Felnőttek Általános Iskolája 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 



VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2009. március 19-ei ülésén 387/2009.(111. 
19.) sz. határozatával jóváhagyta. 
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásának módosítását a fenntartó kéri a Magyar 
Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, 
Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztálya K/ /2009./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2009. szeptember 1. 

Budapest, 2009. március 19. 



TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, az 1006/1996. (XII. 17.) sz., a 1043/2001. (XI. 20.) sz. és a 
1782/2003. (XII. 18.) sz ., a 171/2006. (IV.13.) sz. a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1528/2007. 
(XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 76/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19.) sz. 
és az 1048/2008. (VI. 19.)sz., 1228/2008. (VIII. 28.) sz. #> a 387/2009. (Dl. 19.) sz. 
határozataival módosított Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. Felnőttek 
Általános Iskolája (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) intézmény alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Felnőttek Általános Iskolája 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
OM azonosító: 034972 

2./ Az alapítás éve: 
Nem megállapítható 

3./Közvetlen jogelőd: 
Dolgozók Altalános Iskolája 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
199/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének") neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe. 
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8/ Az intézmény besorolása: 
a) tevékenység jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 
b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEAOR 80.10 alapfokú oktatás 

55.51 munkahelyi étkeztetés 
Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 
80123-6 általános műveltséget megalapozó 
iskolarendszerű felnőttoktatás 
80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
ellátás (szorgalmi időben) 
55232-3 iskolai intézményi étkeztetés 
92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége;  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 85.20 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
852011 Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 
852014 Altalános iskolai felnőttoktatás 1-4 évfolyamon 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás 5-8 évfolyamon 

Az intézmény további szakfeladatai: 
852012 

852022 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon  

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 

852012 

852022 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon  



8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység 

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenység programok 

890111 Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 
Speciális tehetség gondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 

812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés  
c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége:  

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége:  

10./ Az intézmény alaptevékenysége 

• Tanköteles korú tanulók és felnőttek oktatását végzik. 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, 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. 

• Az iskola 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. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• A felnőttek részére biztosítja az általános iskolai oktatást. 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető 
tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29.a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

11./ Az intézmény típusa 

általános iskola 
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tagozata: nincs 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

évfolyamok száma: 
nyolc 

maximális tanulólétszám: 

Nappali rendszerű, tankötelesek: 2 osztály maximum 50 fő 

Ifjúsági osztály: 2 osztály maximum 50 fő 

Börtönoktatás együttműködési megállapodás alapján. 
tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 39210/10 hrsz. ingatlan a 
Keresztúri út 7-9. sz. alatt működő Keresztury Dezső Általános Iskolával közösen használt 
osztatlan ingatlan a rajta található iskolai épülettel és az intézmény éves leltára szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll 3 tanterem, valamint a Keresztury Dezső 
Általános Iskola helyiségei, az évente megkötött együttműködési megállapodásnak 
megfelelően. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza megsinyilvános pályázati eljárás útján. 
b./ Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 
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• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjenek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Felnőttek Altalános Iskolája Felnőttek Altalános Iskolája 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Altalános 
Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) intézmény egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 

£5o 



33 . «L • o-eMotQtX 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére 
álló dokumentumok alapján 1974. évben, a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
létesített, alapításkori nevén: Nevelési Tanácsadó jelenlegi nevén: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ 

KÖZPONT 
intjézmény számára 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében 

foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 

219/1993. (II. 9.) sz., 
264/1994. (III. 8.) sz., 
1003/1996.(XII. 17.) sz., 
273/1999.(111. 23.) sz., 
23/2003. (I. 23.) sz.. 
1175/2003. (VI. 19.) sz. 
1779/2003. (Xn.18.) 
171/2006. (IV.13.) 
750/2007. (VI.14.)sz. 
1524/2007. (Xn.18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

81/2008. (1.17.) sz. 
1511/2008. (X. 16.) sz. 

Határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
2008. november 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
OM azonosítója: 101794 

2.1 Az intézmény alapítója: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
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3./ Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, szent László tér 29. 

4.1 Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1./ Az intézmény típusa 

pedagógiai szakszolgálat 
pedagógiai szakmai szolgáltatás 

2.1 Az intézmény alaptevékenysége 
• Az intézmény feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, 

magatartási rendellenességgel (továbbiakban BTM) küzdő gyermekek problémáinak 
feltárása, szakvélemény készítése, fejlesztő foglalkoztatás a pedagógus és a szülő 
bevonásával, az intézmény és a család kapcsolattartásának segítésével. 

• A BTM - es gyermekek részletes szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai és 
/vagy kollégiumi fejlesztésének ellenőrzése, segítő kontroll biztosítása 
esetmegbeszélés, konzultáció formájában. 

• Diagnosztikus és fejlesztő ellátást biztosít a gyermekek és családok számára az 
érzelmi és/vagy fejlődést, tanulást hátráltató rendellenességek feltárásához, 
kezeléséhez. 

• Elvégzi a kiskorúak vizsgálatát, s az eredménytől függően pedagógiai és pszichológiai 
tanácsadással, terápiával, logopédiai szolgáltatással segíti a személyiségzavar 
megszüntetését, kiskorúak nevelését, személyiségük harmonikus fejlődését. 

• Szakvéleményt ad a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségéről. Az intézmény 
feladata még a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségének a vizsgálata is. 
Feladata iskola-óvodapszichológiai szolgáltatás nyújtása a kerület nevelési-oktatási 
intézményeiben. 

• Segíti és utazó gyógypedagógus biztosításával ellátja a sajátos nevelési igényű (SNI 
b) gyermekek óvodai, iskolai és /kollégiumi fejlesztését a Szakértői Bizottságok által 
megküldött szakvélemények alapján. 

• kerületi értékelési-mérési tervben foglaltak megvalósítása, 
• szaktanácsadás biztosítása óvodai és általános iskolai területen, 
• pedagógiai tájékoztatás szervezése, 
• pedagógiai szolgáltatás szervezése, 
• pedagógus továbbképzés, önképzés segítése, 
• tanulmányi versenyek, tanév végi kerületi jutalmazás szervezése, 
• tanulók, szülők tájékoztatásának szervezése, kiadványok készítése. 

TEÁOR 80.42 
Szakágazat Szakfeladat 
855900 M.n.s. egyéb oktatás 55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 



80540 pedagógiai szakmai szolgáltatás 
80590 oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 80521 -2 pedagógiai szakszolgálat 
55230 intézményi közétkeztetés 80541-0 pedagógiai szakmai szolgáltatás 

80591-5 oktatást kiegészítő tevékenység 

3./ Az intézmény más feladatai 
nincs 

4./ Tagintézmény 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

5./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41089/6 hrsz. ingatlan, a rajta 
található és a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálattal 
közösen használt épület, illetve az intézmény éves leltára szerint nyilvántartott eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

6./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7./ Az intézmény székhelye: 

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

8./ Az intézmény tagintézményének helye: 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

III. 

1.1 Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó- költségvetési szerv, mely valamennyi 
előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi, gazdasági 
feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Tagintézménye önálló költségvetéssel 
rendelkezik. 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 
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IV. 

1./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2.1 Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató és az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 
1./ Az intézmény működési területe: 
Budapest Főváros X. kerülete 

2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjenek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ 

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ 

1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
A Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2008. október 16-ai ülésén a 1517/2008. 
(X. 16.) sz. határozatával jóváhagyta. 
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásának módosítását a fenntartó kéri a Magyar 
Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, 
Semmelweis u. 13.) 
Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közoktatási és 
Közművelődési Irodája K/5253/2/2008./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2008. november 1. 

Budapest, 2008. október 16. 

herbai Lajos 
í" i 

polgármester 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) sz. 
intézmény 219/1993. (II. 9.) sz., a 264/1994. (III. 8.) sz.,a 1003/1996.(XII. 17.) sz.,a 
273/1999.(111. 23.) sz., a 23/2003. (I. 23.) sz.. a 1175/2003. (VI. 19.) sz., 1779/2003. (XII.18.), 
a 171/2006. (IV.13.)sz., a 750/2007. (VI.14.)sz., a 1524/2007. (XII.18.) sz. és a 1530/2007. 
(XII. 18.) sz., a 81/2008. (I. 17.) sz., a 1511/2008. (X. 16.) sz. sz. határozatokkal 
módosított alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. 
Főv. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei 
hatállyal: 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
OM azonosítója: 101794 

a/ Tagintézmény, intézményegység, telephely : 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

2.1 Az alapítás éve: 
1974. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó 
1102 Budapest, Halom u. 33. 
Átszervezésre a 23/2003. (I. 23.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének határozata alapján került sor. 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
1974. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, a 219/1993. (II.9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozata 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
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1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerületének közigazgatási területe. 

8./ Az intézmény besorolása: 
a) tevékenység jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 
b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 

Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 

közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
TEAOR 80.42 
Szakágazat 
855900 M.n.s. egyéb oktatás 
80540 pedagógiai szakmai szolgáltatás 
80590 oktatást kiegészítő egyéb tevékenység 
55230 intézményi közétkeztetés 

Szakfeladat 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

80521-2 pedagógiai szakszolgálat 
80541-0 pedagógiai szakmai szolgáltatás 
80591-5 oktatást kiegészítő tevékenység 

Szakfeladatai 2010. ianuár 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége;  
szama | 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEAOR 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

Az intézmény alap szakfeladata: 
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 
85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
855935 Szakmai továbbképzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Az intézmény további szakfeladatai: 

856000 
562917 
856099 

Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
812100 
813000 
682002 

Intézmény takarítása 
Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége 
• Az intézmény feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, 

magatartási rendellenességgel (továbbiakban BTM) küzdő gyermekek problémáinak 
feltárása, szakvélemény készítése, fejlesztő foglalkoztatás a pedagógus és a szülő 
bevonásával, az intézmény és a család kapcsolattartásának segítésével. 

• A BTM - es gyermekek részletes szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai és 
/vagy kollégiumi fejlesztésének ellenőrzése, segítő kontroll biztosítása 
esetmegbeszélés, konzultáció formájában. 

• Diagnosztikus és fejlesztő ellátást biztosít a gyermekek és családok számára az 
érzelmi és/vagy fejlődést, tanulást hátráltató rendellenességek feltárásához, 
kezeléséhez. 

• Elvégzi a kiskorúak vizsgálatát, s az eredménytől függően pedagógiai és pszichológiai 
tanácsadással, terápiával, logopédiai szolgáltatással segíti a személyiségzavar 
megszüntetését, kiskorúak nevelését, személyiségük harmonikus fejlődését. 

• Szakvéleményt ad a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségéről. Az intézmény 
feladata még a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségének a vizsgálata is. 
Feladata iskola-óvodapszichológiai szolgáltatás nyújtása a kerület nevelési-oktatási 
intézményeiben. 

• Segíti és utazó gyógypedagógus biztosításával ellátja a sajátos nevelési igényű (SNI b) 
gyermekek óvodai, iskolai és /kollégiumi fejlesztését a Szakértői Bizottságok által 
megküldött szakvélemények alapján. 

• kerületi értékelési-mérési tervben foglaltak megvalósítása, 
• szaktanácsadás biztosítása óvodai és általános iskolai területen, 
• pedagógiai tájékoztatás szervezése, 
• pedagógiai szolgáltatás szervezése, 
• pedagógus továbbképzés, önképzés segítése, 
• tanulmányi versenyek, tanév végi kerületi jutalmazás szervezése, 
• tanulók, szülők tájékoztatásának szervezése, kiadványok készítése. 

11./ Az intézmény típusa 
Többcélú, közös igazgatású intézmény 
pedagógiai szakszolgálat 
pedagógiai szakmai szolgáltatás 

tagozata: 
nincs 
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más feladatai: 
utazó iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás biztosítása 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 41089/6 hrsz. ingatlan, a rajta 
található és a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálattal 
közösen használt épület, illetve az intézmény éves leltára szerint nyilvántartott eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

13./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az igazgató képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazott]' ára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében a Munka törvénykönyve alapján, illetve megbízási 
jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ Szolgáltató Központ 
1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
a mindenkori telefonszám A Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
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Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út. 76-78.) intézmény 
egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

• Az intézmény őrzi a 2003 -ban megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Pedagógiai Kabinet (1103 Budapest, Ihász u. 26.) irattárát. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 



Nyilvántartási szám: K/5226/2/2008/11. 
MÓDOSÍTÁSOKKAL 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatának száma: 1053/ 2008. (VI. 19.)sz. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1989. évben a IÜ/5211/1990. sz. határozatával, a X. kerületi 
Tanács Végrehajtó Bizottsága által létesített, alapításkori név: Sportligeti Uszoda, jelenlegi 
név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ÚJHEGYI USZODA ÉS STRANDFÜRDŐ 

Intézmény számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának IV 
bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXBC törvény 37. §-ának 151 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
268/1994.(111. 8.) sz. határozatával kiadott, valamint a 489/1999.(111. 23.) sz., 1781/2003. 
(XE. 18,)sz., a 1529/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (501.18.) sz., a 83/2008. (1.17.) sz. 
határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki 2008. július 1-jei hatállyal 

I. 

l./Az intézmény neve, székhelye 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3,/Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4./Az intézmény felügyeletét gyakorló szerye 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 
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1. Az intézmény típusa 

uszoda és strandfürdő 

2.1 Az intézmény alaptevékenysége 
• uszodai sport szolgáltatás 
• iskolás korúak iskolai oktatása 
• Standfürdő szolgáltatás. 
Szakágazat Szakfeladat 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 93091-0 Fürdő és strandszolgáltatás 
szabadidős tevékenység 80121-4 nappali rendszerű, általános 
801000 Alapfokú oktatás műveltséget megalapozó oktatás 
926200 Egyéb sport tevékenység 92403-6 Diáksport 
927200 Máshova nem sorolható egyéb 92404-7 Sportcélok és feladatok 
szabadidős tevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 
nincs 

4. Tagintézménye 
nincs 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 42444/22 hrsz. ingatlan a 
rajta található uszodával, az uszodában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az uszoda a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat nevelő- oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

6.1 Az intézmény vagyona feletti rendelkezés joga 

Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

ÍJ Az intézmény székhelye: 

1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

8./ Az intézménvtelephelye(i): 

nincs 

9.1 Az uszoda maximális befogadóképessége; 

360 fó 

10./ Tagozat megnevezése 

Nincs 
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11./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

ra. 
1./ Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

2.1 Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

nincs 

IV. 

l.Az intézmény vezetőiét a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1./ Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros 

2./Az intézmény hosszú és korbélyegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 1108 Budapest, Újhegyi út 13. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2008. június 19. S^":z^> 

Dr. Neszte 
jegyző 

V ;rbai Lajos 
polgármester 
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TERVEZET 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 268/1994.(111. 8.) sz., a 489/1999.(111. 23.) sz., 1781/2003. 
(XII. 18.)sz., a 1529/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 83/2008. (L 17.), a 
1053/2008. (VI. 19.) sz. határozataival módosított Budapest Főváros X. kerület Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) intézmény alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

2.1 Az alapítás éve: 
1989. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Sportligeti Uszoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 
1989. évben a m/5211/1990. sz. X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága, a 183/1993. (II. 9.) 
sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros 

8./ Az intézmény besorolása: 
a) tevékenység jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 
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b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Szakágazat 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
801000 Alapfokú oktatás 
926200 Egyéb sport tevékenység 

Szakfeladat 
93091-0 Fürdő és strandszolgáltatás 
80121-4 nappali rendszerű, 
műveltséget megalapozó oktatás 
92403-6 Diáksport 

általános 

927200 Máshova nem 
szabadidős tevékenység 

sorolható egyéb 92404-7 Sportcélok és feladatok 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
Száma 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
megnevezése 

TEÁOR 9329 | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
Az intézmény alap szakfeladata: 
932911 Szabadidős park, fürdő -és strandszolgáltatás 

Az intézmény további szakfeladatai: 
851011 
852011 

852021 
931204 
931903 
931102 

Óvodai nevelés, ellátás(óvodai úszás) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 1-4 évfolyamon, iskolai 
úszás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 5-8. évfolyamon, úszás 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
811900 
812900 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Uszoda takarítás 
Egyéb takarítás 
épűletüzemelés  

c.)Oktatást kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége 
• uszodai sport szolgáltatás 
• iskolás korúak iskolai oktatása 
• Standfíirdő szolgáltatás. 



11./ Az intézmény típusa: 
Uszoda és strandfürdő 

tagozata: 
nincs 

más feladatai: 
óvodás és általános iskolás korú gyermekek/ tanulók úszásoktatása 

az intézmény befogadóképessége: 
360 fő 

tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 42444/22 hrsz. ingatlan a 
rajta található uszodával, az uszodában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az uszoda a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat nevelő- oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonv(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
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Önkormányzat Önkormányzat 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
(1108 Budapest, Újhegyi út 13.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító 
okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 



MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján az 1955. évben létesített (alapított), alapításkori nevén: Lőwy Sándor Uttörőház, 
jelenlegi nevén: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KŐBÁNYAI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZABADIDŐ KÖZPONT 
intézmény számára 

az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) bek. szerinti tartalmi követelményeknek, 
az 1997. évi CXL. tv-ben foglaltaknak, valamint 
a 217/1998. (XII: 30.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 
a 221/1993. (II. 9.) sz., és 
a 838/2000. (X. 10.) határozatával kiadott, 
1062/2001. (XI. 20.) és a 171/2006.(IV.13) 
727/2007. (VI. 14.) sz 
1523/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

79/2008.(1. 17.) sz. 
határozatával módosított, egysége szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki, 2008. január 1-
jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ 
Rövidített elnevezés: KOSZI 
Székhelye: 1105 Budapest, Elődu. 1. sz. 
Telephelyei: Napközis tábor 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

Nyári tábor 8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3. 
Uszoda 1105 Budapest, Bánya u. 32. 
Üdülő 3663 Arló, Fácános utca 13. 
Üdülő 8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3. 

2. Az intézmény fenntartó szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény működési területe: 
Budapest Főváros 
Balatonlelle 
Arló 
Balatonalmádi 
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5. Az intézmény jogállása: 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) 

6. Az intézmény alaptevékenysége: 

Szakmai besorolása: - közművelődési intézmény, gyermek- és ifjúsági szabadidő 
központ, amely tevékenységi körében egyes oktatási feladatokat 
is ellát. 

Alaptevékenységeinek megnevezése: 

TEÁOR számok 

55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
55.51 Munkahelyi étkeztetés 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.34 Máshová nem sorolt egyéb gépkölcsönzés 
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzés 
80.10 Alapfokú oktatás 
80.42 Máshová nem sorolható felnőtt-, egyéb oktatás 
92.13 Mozgóképvetítés 
92.31 Alkotó és előadó-művészet 
92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 
92.34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 
92.61 Sportlétesítmények működtetése 
92.62 Egyéb sporttevékenység 
92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 

Szakágazat Szakfeladat 
900400 művészeti létesítmények 55141-4 üdültetés 
működtetése 55141-2 egyéb szálláshely szolgáltatás 
55140 egyéb korlátozottan igénybe vehető 55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
szálláshely szolgáltatás 55241-1 munkahelyi vendéglátás 
55230 intézményi közétkeztetés 80401-7 iskolarendszeren kívüli nem 

szakmai oktatás, vizsgáztatás 
80400 egyéb oktatás 

92160 előadó-művészeti tevékenység 

92170 egyéb művészeti tevékenység 
92180 közösségi-művelődési tevékenység 

92190 máshová 
tevékenység 

nem sorolt szórakoztató 

92161-7 színházi tevékenység 
92162-8 zeneművészeti tevékenység 
92163-9 táncművészeti tevékenység 
92171-6 egyéb művészeti tevékenység 
92181-5 művelődési központok, házak 
tevékenysége 
92192-5 egyéb szórakoztatási és kulturális 
tevékenység 
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92320 múzeumi tevékenység, kiállítások 92321-5 múzeumi tevékenység 
92400 sporttevékenység 92404-7 sportcélok és feladatok 
92600 máshová nem sorolt kulturális és sport 92601-8 máshová nem sorolt kulturális 
tevékenység tevékenység 

92602-9 máshová nem sorolt 
sporttevékenység 

93090 máshová nem sorolt egyéb 93093-2 máshová nem sorolható egyéb 
szolgáltatás szolgáltatás 

Alaptevékenységhez rendelkezésre áll: 

Ingatlanok: KOSZI 41418 hrsz. telken 2941 m2 épület, 
Napközis tábor 42559 hrsz. telek 4359 m2, 
Balatonlelle nyári tábor 3057 hrsz. telek 5340 m2, 
Tanuszoda 41411 hrsz. telken uszoda épülete, 
Arló- üdülő, 2321 hrsz. telken 209 m2 épület. 
Balatonalmádi üdülő 2285 hrsz telken 332 m 

A rendelkezésre álló teljes vagyont szabadon használhatja feladat végzéshez, ellátási 
kötelezettsége teljesítéséhez. 

7. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 

Az intézmény alaptevékenységén belül, az annak feltételeként rendelkezésre álló, s e 
célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitásának fokozott kihasználásával, 
bevételi kötelezettsége teljesítése érdekében, nem nyereségszerzés céljából kisegítő, 
kiegészítő jellegű tevékenységet végezhet. 
A rendelkezésre álló helyiségeket az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletének megfelelően hasznosíthatja. 

8. Az intézmény vállalkozói tevékenysége: nem végezhet 

9. Az intézmény vezetőiét 

pályázat útján a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, 
nyilvános pályázati_eljárás útján. 

Az alkalmazottak jogviszonya: 
Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak, munkaviszonyukra - a többször 

módosított -1992. évi XXXIII. tv. előírásai vonatkoznak. 

10. Az intézmény hosszá és körbélvegzőiének hivatalos szövege: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő 
Központ Központ 
1105 Budapest, Előd u. 1. 1105 Budapest, Előd u. 1. 
telefon: telefon: 
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11. Az intézmény képviseletére jogosultak; 
Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

12. Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2008. január 17-ei ülésén a 79/2007. I. 
17.) sz. határozatával jóváhagyta. 
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásának módosítását a fenntartó kéri a Magyar 
Államkincstár Közép-magyarországi Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közoktatási és 
Közművelődési Irodája K/5252/2008./JI. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2008. január 1. 

Budapest, 2008. január 17. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

/ 1 |Verbai Lajos 
í f ^—* polgármester 
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TERVEZET 
EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

<btf*; i-dUáict 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 221/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a 838/2000. (X. 10.) sz., az 1062/2001. (XI. 20.) a 
171/2006.(IV.13) sz., a 727/2007. (VI. 14.) sz, a 1523/2007. (XII. 18.) sz. és a 1530/2007. 
(XII. 18.) sz., a 79/2008. (I. 17.) sz. határozatokkal módosított Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat KŐBÁNYAI GYERMEK - ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT (1105 
Budapest, Előd u. 1. ) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. 
évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. 
június 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kőbányai Gyermek - és Szabadidő Központ 
1105 Budapest, Előd u. 1. sz. 

Rövidített neve. KOSZI 

Telephelyei: 

megnevezése címe HRSZ épület nagysága 

Balatonlelle nyári 
tábor 

8636 Balatonlelle, Úszó u. 1-3. 3057 hrsz. telek 5340 m2, 

Uszoda 1105 Budapest, Bánya u. 32. 41411 hrsz. uszoda 
épülete, 

Üdülő 3663 Arló, Fácános utca 13. 2321 hrsz. 209 m2 

Balatonalmádi üdülő 8220 Balatonalmádi, Szent 
István sétány 3. 

2285 hrsz 332 m' 

2./Az alapítás éve: 

1955. 

3./ Közvetlen jogelőd: 

Lőwy Sándor Úttörőház 
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4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok)): 

221/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója; (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros 
Balatonlelle 
Arló 
Balatonalmádi 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

Szakmai besorolása: - közművelődési intézmény, gyermek- és ijjúsági szabadidő 
központ, amely tevékenységi körében egyes oktatási feladatokat 
is ellát. 

Alaptevékenységeinek megnevezése: 
TEAOR számok 
55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
55.51 Munkahelyi étkeztetés 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.34 Máshová nem sorolt egyéb gépkölcsönzés 
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzés 
80.10 Alapfokú oktatás 
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80.42 Máshová nem sorolható felnőtt-, egyéb oktatás 
92.13 Mozgóképvetítés 
92.31 Alkotó és előadó-művészet 
92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 
92.34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 
92.61 Sportlétesítmények működtetése 
92.62 Egyéb sporttevékenység 
92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 

Szakágazat Szakfeladat 
900400 művészeti létesítmények működtetése 
55140 egyéb korlátozottan igénybe vehető 
szálláshely szolgáltatás 
55230 intézményi közétkeztetés 

80400 egyéb oktatás 

92160 előadó-művészeti tevékenység 

92170 egyéb művészeti tevékenység 
92180 közösségi-művelődési tevékenység 

92190 máshová nem sorolt szórakoztató 
tevékenység 
92320 múzeumi tevékenység, kiállítások 
92400 sporttevékenység 
92600 máshová nem sorolt kulturális és sport 
tevékenység 

93090 máshová nem sorolt egyéb 
szolgáltatás 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  

55141-4 üdültetés 
55141-2 egyéb szálláshely szolgáltatás 
55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 
55241-1 munkahelyi vendéglátás 
80401-7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatás, vizsgáztatás 

92161-7 színházi tevékenység 
92162-8 zeneművészeti tevékenység 
92163-9 táncművészeti tevékenység 
92171-6 egyéb művészeti tevékenység 
92181-5 művelődési központok, házak 
tevékenysége 
92192-5 egyéb szórakoztatási és kulturális 
tevékenység 
92321-5 múzeumi tevékenység 
92404-7 sportcélok és feladatok 
92601-8 máshová nem sorolt kulturális 
tevékenység 
92602-9 máshová nem sorolt 
sporttevékenység 
93093-2 máshová nem sorolható egyéb 
szolgáltatás 

száma \ 
Az intézmény szakágazati besorolása megnevezése 

TEÁOR 
8520 Oktatás 
9001 Eladói művészeti tevékenység 
9002 Előadó-művészetet tevékenység 
9003 Alkotóművészet 
9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
9311 Sportlétesítmény működtetése 
9329 M.n.s. egyéb szórakoztaás, szabadidős tevékenység 
5520 Üdülés, egyéb szálláshely-szolgáltatás 
9313 Szabadidősport 
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
8552 Kulturális képzés 
9102 Múzeumi tevékenység 
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Az intézmény alap szakfeladata: 
852011 
852021 
851011 
855931 
855932 
855937 
559099 
856099 
900124 
900200 
900300 
900400 
855200 
910201 
890509 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (úszás) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon (úszás) 
Óvodai nevelés, ellátás, óvodáskorú gyermekeknek úszás biztosítása 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
Alkotóművészeti tevékenység 
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
Kulturális képzés 
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység 
Egyéb, máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

Az intézmény további szakfeladatai: 
562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 
812900 Egyéb (úszómedence tisztítása, fenntartása) takarítás 
812100 Általános épülettakarítás 
811000 Epítményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
811000 
682002 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
építményüzemelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (büfé) 
építményűzemelés  

c.) kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége; 

• közművelődési intézmény, gyermek- és ifjúsági szabadidő központ, amely 
tevékenységi körében egyes oktatási feladatokat is ellát. 

• az általános iskolai korosztály számára nyári napközis tábor szervezése a Budapest 
Főváros X. kerület Janikovszky Éva Általános Iskolában (1105 Budapest, Bánya u. 
32.), valamint a telephelyeken: Arlón és Balatonalmádiban 

• tanuszoda működtetése, óvodás- és általános iskoláskorúaknak úszásoktatás 
szervezése, 

• önkormányzati üdülő működtetése 

10/a Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 



Az intézmény alaptevékenységén belül, az annak feltételeként rendelkezésre álló, s e 
célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitásának fokozott kihasználásával, 
bevételi kötelezettsége teljesítése érdekében, nem nyereségszerzés céljából kisegítő, 
kiegészítő jellegű tevékenységet végezhet. 
A rendelkezésre álló helyiségeket az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletének megfelelően hasznosíthatja. 

11./ Az intézmény típusa: 
Közművelődési intézmény 

az intézmény más feladatai: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlanok: KOSZI 41418 hrsz. telken 2941 m2 épület, 
Napközis tábor 42559 hrsz. telek 4359 m2, 
Balatonlelle nyári tábor 3057 hrsz. telek 5340 m2, 
Tanuszoda 41411 hrsz. telken uszoda épülete, 
Arló - üdülő, 2321 hrsz. telken 209 m2 épület. 
Balatonalmádi üdülő 2285 hrsz telken 332 m2 

A rendelkezésre álló teljes vagyont szabadon használhatja feladat végzéshez, ellátási 
kötelezettsége teljesítéséhez. 

13./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyve alapján 
illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 
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16./ Az intézmény hosszú és körbélyegző jenek hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és 
Szabadidő Központ Szabadidő Központ 
1105 Budapest, Előd u. 1. sz. 1105 Budapest, Előd u. 1. sz. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kőbányai Gyermek - és Szabadidő Központ (1105 Budapest, Előd u. 1.) 
intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 



Nyilvántartási szám: K/5229/2008./II. 

MÓDOSÍTÁSOKKAL 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat határozatának száma: 
60/2008. (I.17.) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok 
alapján az 1968. évben a Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a 
KISZ Budapesti Bizottsága, a Budapest Főváros X. kerületi Tanács VB által létesített 
(alapított), alapításkori név: Pataky István Művelődési és Ifjúsági Házjelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

intézmény számára az 1991.évi XCI. Törvény 16.§ (3) bekezdés előírásai szerint elvégzett 
felülvizsgálat alapján, az 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdés szerinti tartalmi 
követelményeknek, az 1997. évi CXL. tv-ben foglaltaknak, valamint a 217/1998.(XIL30.) 
Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a 382/1994.sz.alatt kiadott, 494/1995.sz., 
123/1996-sz., 1063/2001.(XI.20.)sz, és a a 686/2005. (IX. 15.) sz., a 1530/2007. (XII. 18.) 
sz., a 60/2008. (I. 17.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki 2008. január 1-jei hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ 
Rövidített elnevezés: Pataky 
Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Telephelye: Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
1102 Budapest, Halom utca 37/b. 

2. Az intézmény fenntartó szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény működési területe: 

Budapest Főváros 

i\. 
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5. Az intézmény ioeállása: 

-önálló jogi személy 
-önállóan gazdálkodó Önkormányzati költségvetési szerv 

6. Az intézmény alaptevékenysége: 

Szakmai besorolása: - közművelődési intézmény, 
- művelődési központ 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§-ban szereplő 
feladatokból - a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében 
szabályozott módon és mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. 

Tevékenységeinek megnevezése 
Szakágazat Szakfeladat 
900400 művészeti létesítmények 92181-5 művelődési központok, házak 
működtetése tevékenysége 
92180 Közösségi-művelődési tevékenység 
9260 Előadóművészeti tevékenység 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem 

szakmai oktatás, vizsgáztatás 
92321-5 Múzeumi tevékenység 
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális 
tevékenység 
92602-9 Máshová nem sorolt 
sporttevékenység 
93093-2 Máshová nem sorolható egyéb 
szolgáltatás 
75195-6 A szórakozás, kultúra sport 
ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek. 
92192-5 egyéb szórakoztatási és kulturális 
tevékenység 
92161-7 színházi tevékenység 
92162-8 Zeneművészeti tevékenység 
92163-9 Táncművészeti tevékenység 
92171-6 Egyéb zeneművészeti tevékenység 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll a székhelyén és a telephelyén 
lévő ingatlan a rajta található épületekkel, illetve az intézmény éves leltára szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. 

A rendelkezésére bocsátott mérleg szerinti teljes vagyont (ebből a Patakyhoz tartozó 
ingatlan, a rajta található épülettel: tulajdoni lap száma: 1918.hrsz.: 41431, ingatlan területe 
7284 m2, épület alapterülete 6747 m2, a Helytörténeti gyűjtemény 41460/11 hrsz. ingatlan 
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a rajta található épülettel) szabadon használhatja feladatvégzéséhez, ellátási kötelezettsége 
teljesítéséhez. 

7. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 

Az intézmény alaptevékenységén belül - az annak feltételeként rendelkezésre álló személyi 
és anyagi kapacitás fokozott kihasználásával - bevételi kötelezettsége teljesítése érdekében 
nem nyereségszerzés céljából, az önkormányzati feladatellátás sérelme nélkül kiegészítő, 
kisegítő jellegű tevékenységet végezhet. 
A rendelkezésre álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megfelelően 
hasznosíthatja. 

8. Az intézmény vállalkozói tevékenysége: 
_nincs 

9. Az intézmény vezetőiét pálvázat útján a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

Az alkalmazottak jogviszonya: 
Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak, munkaviszonyukra - a többször módosított -
1992. évi XXXIII. tv. előírásai vonatkoznak. 

10. Az intézmény hosszú és körbélyegző jenek hivatalos szövege: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ Pataky Művelődési Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
A mindenkori telefonszám A Magyar Köztársaság címere 

11. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2008. január 17. 

% 
% 

dr. Neszteli István ! Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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TERVEZET 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 222/1993. (II. 
9.)sz., a 382/1994. (III. ) sz. alatt kiadott, 494/1995. (VI. 27.) sz., 123/1996. (II. 20.) sz., 
1063/2001.(XI.20.)sz, a 686/2005. (IX. 15.) sz., a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 60/2008. (I. 17.) 
sz., a 458/2009.(11.19) sz. határozatokkal módosított Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 37. § (5) bek., a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. 
Főv. Kőb. Önk. rendeletei alapján a következők szerint módosítja 2009. június 1-jei 
hatállyal: 

ÍJ Az intézmény neve, székhelye 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Rövidített elnevezés: Pataky Művelődési Központ 

Telephelye: 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
1102 Budapest, Halom utca 37/b. 

2./Az alapítás éve: 

1968. évben a Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, a Budapest Főváros X. kerületi Tanács VB 
184/1972. sz. Budapest Főváros X. kerületi Tanács engedélyokirata 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok)): 

9101/1. sz. Budapest Főváros Tanácsa, a Művelődésügyi Minisztérium, a KISZ Budapesti 
Bizottsága, Budapest Főváros X. kerületi Tanács VB. 
184/1972. sz. Budapest Főváros X. kerületi Tanács engedélyokirata 
222/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 
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5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros 

8./ Az intézmény besorolása: 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 

közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladata 2009. december 31-éig: 
Fő TEÁOR tevékenység 
9004 - Művészeti létesítmények működtetése 
Egyéb TEÁOR tevékenység, szakmakód 
9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

9001 - Előadó-művészet 
9329 - Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
8559 - Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
Általános képzési célú felnőttképzés 
8552 - Kulturális képzés 
5811 - Könyvkiadás 
7990 - Egyéb foglalás 
9102 - Múzeumi tevékenység 
5914 - Filmvetítés 
5819 - Egyéb kiadói tevékenység 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége:  
száma | megnevezése 
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Az intézmény szakágazati besorolása 

TEÁOR 
9001 Előadó-művészet 
9002 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység 
9003 Alkotó művészet 
9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
8552 Kulturális képzés 
5811 Könyvkiadás 
7990 Egyéb foglalás 
9102 Múzeumi tevékenység 
5914 Filmvetítés 
5819 Egyéb kiadói tevékenység 
Az intézmény alap szakfeladata: 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

Az intézmény további szakfeladatai: 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
855931 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
855932 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855933 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855934 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855935 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855937 Szakmai továbbképzések 
856091 Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856092 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856099 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
855200 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
581100 Kulturális képzés 
581100 Könyvkiadás 
910201 Egyéb foglalás 
591411 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

Film-, videó- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 
581900 nyilvános vetítési helyeken 
890509 Egyéb kiadói tevékenység 

Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 
812900 
811000 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Egyéb takarítás 
épületüzemelés 

c.) kiegészítő egyéb tevékenysége: 

d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
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• közművelődési intézmény, 
• művelődési központ 
• A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§-ban szereplő 
feladatokból - a fenntartó önkormányzat helyi közművelődésről alkotott rendeletében 
szabályozott módon és mértékben a felsorolt tevékenységet látja el. 

10/a Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 

Az intézmény alaptevékenységén belül - az annak feltételeként rendelkezésre álló személyi és 
anyagi kapacitás fokozott kihasználásával - bevételi kötelezettsége teljesítése érdekében nem 
nyereségszerzés céljából, az önkormányzati feladatellátás sérelme nélkül kiegészítő, kisegítő 
jellegű tevékenységet végezhet. 
A rendelkezésre álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megfelelően 
hasznosíthatja. 

11./ Az intézmény típusa: 

Közművelődési intézmény 

az intézmény más feladatai: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll a székhelyén és a telephelyén 
lévő ingatlan a rajta található épületekkel, illetve az intézmény éves leltára szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. 
A rendelkezésére bocsátott mérleg szerinti teljes vagyont (ebből a Patakyhoz tartozó 
ingatlan, a rajta található épülettel: tulajdoni lap száma: 1918.hrsz.: 41431, ingatlan területe 
7284 m2, épület alapterülete 6747 m2, a Helytörténeti gyűjtemény 41460/11 hrsz. ingatlan a 
rajta található épülettel) szabadon használhatja feladatvégzéséhez, ellátási kötelezettsége 
teljesítéséhez. 

13./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 
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b.) Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése; 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

• Egyéb jogviszony esetében az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve 
alapj án, illetve megbízási j ogviszony keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Pataky Művelődési Központ 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
a Magyar Köztársaság címere 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kőbányai Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest,Szent László tér 7-14.) 
intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2009. május 21. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 
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