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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évek óta nehéz gazdasági körülmények között,
nagymértékű működési hiány mellett látja el a jogszabályokban előírt és önként vállalt
feladatait.
Az önkormányzat 2004-2005. évben egy külső céggel (CCA Rt.) komplex vizsgálatot
végeztetett a gazdálkodásával, az intézményrendszerének működésével és működtetésével,
annak hatékonyságával, gazdaságosságával kapcsolatosan. E vizsgálat feltárta többek között a
vagyongazdálkodás területén fennálló hiányosságokat, az intézményrendszer működtetésével
kapcsolatos irányítási problémákat, és javaslatokat tett az intézményrendszer átalakítására
vonatkozóan. A hivatkozott vizsgálati anyag feldolgozása után az önkormányzat egy
intézkedési tervet készített, amelynek keretében [495/2006.(XI.28.) Kt. sz. határozat] úgy
döntött, hogy „...külön előterjesztésben áttekinti az Oktatási Szolgáltató Intézmény
(továbbiakban OSZI) és az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények tevékenységét, és a
racionalizálásra vonatkozó javaslatokat.”
Az intézkedési tervben foglaltaknak eleget téve, az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport
Ágazat (továbbiakban OMISÁ) felügyeletével működő intézményrendszer hosszú távú
működtetésére vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem:
Javaslat az intézményrendszer átalakítására
A Kt. 2007. III. 26-án tartott testületi ülésen jóváhagyta a Csepeli Művelődési Központ
létrehozását, 2007. július 1-jei hatállyal. Az új intézmény az OSZI volt szervezeti egységét
képező Rákóczi Kert és Civilház bázisán a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Királyerdei
Művelődési Ház és a Helytörténeti Gyűjtemény összevonásával részben önálló részjogkörű
intézményként, az OSZI ellátási körébe kerül.
Ezen szervezeti egységhez tartozik a Gyermek, Ifjúsági és Sportcentrum (GYISC), amely
nyáron táborként funkcionál.
A fentiekben jelzett átalakítással jelentősen megváltozik az OSZI szervezeti felépítése,
költségvetése és létszáma nagymértékben csökken.
Az OSZI feladatai, jelenlegi szervezeti felépítése:
Az OSZI mint szervezet az önkormányzat által alapított önállóan gazdálkodó teljes jogkörű
költségvetési intézmény. Ellátási körébe tartozik jelenleg 37 db részben önállóan gazdálkodó
részjogkörű intézmény, összesen 52 db telephellyel.
A szervezeti felépítése jelenleg:
OSZI ügyvitel
34 fő (betöltve: 33 fő)
OSZI Szerviz
17 fő (betöltve: 17 fő)
OSZI GYISC
5,5 fő (betöltve: 5 fő)
OSZI Rákóczi Kert
5 fő (betöltve: 5 fő)
OSZI személyszállítás
2,5 fő (betöltve: 2,5 fő)
____________________________________________
Összesen
64 fő (betöltve: 62,5 fő)
Az OSZI és az intézmények közötti feladatmegosztást az 548/2005. (XI. 22.) Kt. sz.
határozattal elfogadott Együttműködési Megállapodás tartalmazza.
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Az OSZI alapfeladata kettős jellegű:
•
•

egyrészt biztosítja az ellátási körébe tartozó intézmények részére a működésükhöz
szükséges pénzügyi, számviteli, műszaki és egyéb szolgáltatásokat, feltételeket;
másrészt operatív módon ellátja az intézmények gazdasági működése feletti
„törvényességi felügyeletet”, tehát az ellenőrzési funkciót is gyakorolja
(kötelezettségvállalás, belső ellenőrzés, költségvetés betartásának ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás, közpénzek felhasználásának szabályossága, FEUVE rendszer
működtetése, stb.).

Az intézményrendszer felé az alapfeladatok teljesítését 1996-tól változatlan létszámmal két
szervezeti egység látja el: ügyviteli apparátus (34 fő), szerviz (17 fő).
Az ügyviteli részleg az alábbi kisebb egységekből áll, illetve az alábbi területeken nyújt
szolgáltatást:
• Pénzügy (teljes körű pü. szolgáltatás, pályázati nyilvántartás vezetése, közétkeztetés)
• Számvitel (főkönyvi (pénzforgalmi) könyvelés intézményenként)
• Munkaügy
• Készletgazdálkodás (eszköznyilvántartás, selejtezés, leltározás ell., stb.)
• Költségvetés (tervezés előkészítése, ellenőrzés, nyilvántartások vezetése)
• Műszak (beruházás, felújítás, karbantartás tervezés és kivitelezés, stb.)
• Belső ellenőrzés (nemcsak az OSZI, hanem az intézmények ellenőrzése is)
• Informatika
• Energetika (az energetikusi hely betöltése folyamatban van)
Az elmúlt években az intézményektől jelentős feladatok kerültek át az OSZI-hoz mint
szervezethez úgy, hogy annak létszáma nem változott. Ilyen például a munkaügy területén a
hóközi és nem rendszeres jövedelmek számfejtése és kifizetése, távolmaradási jelentések,
létszámstatisztika készítése.
Függetlenített belső ellenőr végzi az OSZI és az ellátottak ez irányú feladatait.
Az elmúlt évek informatikai robbanása, a számítógép állomány nagymértékű növekedése
szükségessé tette az informatikusi létszám növelését, belső átcsoportosítással. Jelenleg - 2007
februárjától - két főállású informatikus segíti az intézményhálózatot az általuk használt
szoftverek működtetésében, a számítógépek üzemeltetésében (kisebb javítások, karbantartás,
stb.), és az esetlegesen felmerülő egyéb informatikai problémák megoldásában. Segítik az
intézményeket az informatikai eszközök beszerzésében, a számítógép specifikációk
kialakításában, a vásárolt szoftverek telepítésében is. Hatékonyan közreműködtek az OSZI
telefonközpont fejlesztésében, a minél gazdaságosabb vezetékes- és mobiltelefon használat
kialakítása érdekében.
Két fő végzi a költségvetés tervezés előkészítését, az elfogadott költségvetés betartatását, az
egyeztetéseket az intézményekkel, vezetik a nyilvántartásokat a kötelezettségvállalásokról, a
felhasználásokról, és az előirányzat változásokról. Feladataik közé tartozik még a különböző
adatszolgáltatások anyagainak elkészítése.
Az utóbbi években további új feladatok hárultak a szervezetre: EU szabvány és törvényi
változások miatt az udvari játékok felülvizsgálata, javítása, illetve szabványossá tétele,
cseréje. Részvétel az új játékok beszerzésében. Az intézmények működési célú anyag és
eszköz közbeszerzésének kiírása, bonyolítása (pl. bölcsőde élelem beszerzés).
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A Szerviz Részleg alapfeladatként látja el az intézményekben történt meghibásodások
azonnali javítását (gyorsszolgálati munkák), részt vesz az ÁNTSZ, a munkaügyi és a
tűzvédelmi ellenőrzéseken feltárt hibák kijavításában, szabad kapacitását kihasználva
megoldja a kisebb felújítási feladatokat (vizesblokkok felújítása, csempe és burkolatcserék,
stb.) Eredményesen működik közre a választások (helyhatósági és országgyűlési egyaránt)
lebonyolításában. (Szállítási feladatok, választókörök berendezése, műszaki biztosítás, stb.)
Feladatai az önkormányzati rendezvények technikai biztosításával bővültek. Szintén
többletfeladatként jelentkezik az önkormányzat és az intézmények részére történő szállítások
végzése (hulladékszállítás, valamint egyéb szállítási feladatok), amellyel jelentős mértékű
szállítási költséget takarítunk meg.
A felsoroltakon kívül az OSZI -hoz tartozik egy Mercedes mikrobusz és egy nagybusz
(személyszállítási részleg) – 2,5 gépkocsivezetői létszámmal – amellyel a különböző hazai és
nemzetközi személyszállítási (kirándulások, tanulmányutak, stb.) feladatokat oldják meg,
mind az önkormányzat, mind az intézményrendszer, illetve kerületi civil szervezetek részére.
A GYISC és a Rákóczi Kert és Civilház olyan feladatokat lát el, amelyek szorosan véve eddig
sem tartoztak bele az OSZI profiljába. A Rákóczi Kert részben közművelődési feladatokat lát
el és ezen túlmenően közparkot üzemeltet és civil kapcsolatokat épít és ápol, a GYISC pedig
az üdültetés, a nyári táboroztatás területén old meg feladatokat. Ezen feladatok kiszervezése
után az OSZI átalakul egy tisztán gazdasági, műszaki ellátást végző és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújtó szervezetté.
A jelzett átalakítás után az OSZI engedélyezett létszáma 64 főről, 53.5 főre módosulna,
költségvetése pedig:
személyi juttatás:
21.673 eFt,
járulék:
6.796 eFt,
dologi kiadás:
29.576 eFt
időarányos – június 30-ig fel nem használt –
részével csökkenne.
A Kt. III. 26-i ülésén hozott döntése alapján az OMISÁ felügyelete alatt – az OSZI-n kívül négy önállóan gazdálkodó költségvetési szerv marad:
Herman Ottó Általános Iskola
Karácsony Sándor Általános Iskola
Kék Általános Iskola
ÁMK
Ezen intézmények közül hármat – az ÁMK kivételével a többi intézményt – célszerű részben
önállóan gazdálkodó, részjogkörű intézménnyé alakítani, és az OSZI ellátási körébe utalni.
Az OSZI a jelzett intézményeket – az új művelődési központtal együtt – létszámnövelés
nélkül, a jelenlegi szervezetével el tudja látni, hasonlóan az eddig is az ellátási köréhez tartozó
részben önálló intézményekhez. Az önálló intézmények meglévő gazdasági szervezetének
jelentős része megszüntethető, ami költségmegtakarítást eredményez.
Problémát jelent az intézményeknél, hogy a gazdasági vezetője – a Karácsony Sándor Iskola
kivételével – nem rendelkezik megfelelő végzettséggel. Az iskolák egyszerűen nem tudják
megfizetni a megfelelő végzettségű gazdasági szakembereket, így kicsi az esélye, hogy a
jelenlegi helyzeten változtatni tudjanak. Az ÁHT és a 217/1998 Korm. rendelet előírásai
alapján a beosztás ellátásához szakirányú felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és
szakirányú felsőfokú szaktanfolyam (pl. mérlegképes könyvelő) szükséges.
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Probléma továbbá, és felesleges költségkihatása van annak, hogy az intézmények sem belső
ellenőrrel, sem műszaki ellenőrrel nem rendelkeznek, ezen munkák elvégzését
szolgáltatásként vásárolják külső szervezetektől, vagy magánszemélyektől.
A szervezetek részben önálló intézménnyé alakítása és OSZI-hoz történő csatolása után a
jelzett problémák megszűnnének, és az intézmények megkapnák mindazokat a
szolgáltatásokat, amelyekből a többi – az ellátási körön belül lévő - intézmény is részesül.
Ezáltal kialakulna egy centralizált, egységes elvek és gyakorlat alapján működő gazdasági,
műszaki ellátó szervezet.
Jelenleg a Herman Ottó, a Karácsony Sándor és a Kék Általános Iskola összességében az
alábbi gazdasági szervezettel rendelkezik: 3 fő gazdasági vezető, 5.5 fő gazdasági ügyintéző.
Ebből 5.5 fő gazdasági munkakör megszüntethető, valamint nincs szükség felsőfokú
végzettségű gazdasági vezetőre. Ez megközelítőleg 700 eFt + járulékai megtakarítást
jelentene havonta, azaz éves szinten kb. 12.000 eFt -ot a járulékokkal együtt.
Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alkalmával a vezetők kifejtették fenntartásaikat az
elképzeléssel kapcsolatosan. Véleményük szerint a centralizált szervezetek nehézkesek, lassan
reagálnak és a felmerülő problémák sokkal könnyebben oldhatók saját szervezeten belül, saját
munkatársakkal, mint egy bürokratikus szervezetben. Vonatkozik ez minden területre, a
pénzügytől kezdve a műszakig bezárólag. Az átszervezéshez való hozzáállásuk bizonyos
szempontból akceptálható, ugyanakkor ezen véleményüket a gazdaságosság szempontjából
számszakilag alátámasztani nem tudják.
Amennyiben a Képviselő-testület az átalakítás mellett dönt, akkor célszerű azt a 2007. június
30-i határnappal megtenni, mivel mind a munkaszervezési, mind a gazdasági és az oktatási
szempontokat figyelembe véve, a féléves mérlegkészítés időszaka – ami egybeesik az iskolai
tanév végével és a nyári szünettel – tűnik erre a legalkalmasabb időpontnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően
támogassa a megfogalmazott, működtetést racionalizáló intézkedéseket az oktatásiművelődési ágazatban.
Budapest, 2007. március 30.
Tóth Mihály
polgármester
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Határozati javaslatok
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Herman Ottó Általános Iskola (1214 Budapest, Gombos tér 1.) alapító okiratát 2007. július 1jétől az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény gazdálkodási jogkörét önállóan gazdálkodó költségvetési szervről, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervre; az előirányzatok feletti rendelkezési jogát a teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szervről, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervre
módosítja.
Az intézmény a továbbiakban gazdálkodásával az OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szervhez kapcsolódik.
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásra:
végrehajtás előkészítésére:

azonnal
2007. július 1.
Tóth Mihály polgármester
Becsei Dénes ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató
javaslata szükséges.
2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 Budapest, Rákóczi u. 106-108.) alapító okiratát
2007. július 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény gazdálkodási jogkörét önállóan gazdálkodó költségvetési szervről, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervre; az előirányzatok feletti rendelkezési jogát a teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szervről, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervre
módosítja.
Az intézmény a továbbiakban gazdálkodásával az OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szervhez kapcsolódik.
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásra:
végrehajtás előkészítésére:

azonnal
2007. július 1.
Tóth Mihály polgármester
Becsei Dénes ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató
javaslata szükséges.
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3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kék
Általános Iskola (1213 Budapest, Szent László u. 84.) alapító okiratát 2007. július 1-jétől az
alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény gazdálkodási jogkörét önállóan gazdálkodó költségvetési szervről, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervre; az előirányzatok feletti rendelkezési jogát a teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szervről, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervre
módosítja.
Az intézmény a továbbiakban gazdálkodásával az OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szervhez kapcsolódik.
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásra:
végrehajtás előkészítésére:

azonnal
2007. július 1.
Tóth Mihály polgármester
Becsei Dénes ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató
javaslata szükséges.

4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okiratának 1. sz. mellékletét, az OSZI ellátási körébe
tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények és tagintézményeik jegyzékét, 2007. július
1-jétől kiegészíti a Herman Ottó Általános Iskolával, a Karácsony Sándor Általános Iskolával
és a Kék Általános Iskolával.
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásra:
végrehajtás előkészítésére:

azonnal
2007. július 1.
Tóth Mihály polgármester
Becsei Dénes ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató
javaslata szükséges.

1.sz. mell.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
ellátási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények és tagintézményeik
Ssz
1.

Iskolák
Eötvös József Ált. Isk.
József Eötvös Grundschul
1213 Bp., Szent István u. 232.
Gróf Széchenyi István
Általános és Kéttannyelvű
Iskola, 1212 Széchenyi u. 93.
Mészáros Jenő Speciális Ált.
Isk.1215 Bp., Ív u. 8-12.

Ssz
19.

Óvodák
Csodakút Óvoda
1211 Bp., Rákóczi u. 110.
Tagint.:1211 Karácsony S. u. 17.
Szivárvány Óvoda, 1212 Bp.,
Rákóczi tér 31.

Ssz
33.

Gyermekláncfű Óvoda
1213 Bp., Csalitos u. 22-26.
Tagint.:1213 Bp., Fenyves u. 30.
Tagint.:1213 Bp., Szarka u. 8-10.
Hétszínvirág Óvoda
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 10-12.
Tagint.:1211 Kiss J. alt. u. 22-26.
Kerek Világ Óvoda
1211 Bp., Posztógyár u. 3.
Tagint.:1211 Bp., Posztógyár u.3-4.

35.

Központi Műhely
1215 Bp., Vágóhíd u. 68.

4.

Katona József Ált. Isk.
1215 Bp., Katona J. u. 60.

22.

36.

Csepeli Tanuszoda
1211 Bp., Tanműhely köz 2.

5.

Kazinczy Ferenc
Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Ált. Isk.
1215 Bp., Vágóhíd u. 68/74.
Kölcsey Ferenc Ált. Isk.
1214 Bp., Iskola tér 45.

23.

37.

Csepel Galéria –
Művészetek Háza
1211 Bp., Szent Imre tér 3.

24.

Tátika Óvoda
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 52.
Tagint.: Napsugár Óvoda
1215 Bp.,Vágóhíd u. 55-57.

38.

Lajtha László Ált. Isk.
1215 Bp., Csete B. u. 1-11.
Mátyás Király Ált. Isk.
1212 Bp., Kolozsvári u. 61.

25.

Móra Ferenc Ált. Isk.
1214 Bp., Tejút u. 10.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
1211 Bp., II. Rákóczi F. u.
88/90.

27.

39.

11.

Szárcsa Ált. Isk.
1213 Bp., Szárcsa u. 9/11.

29.

Csepeli Művelődési Központ
1212 Bp., Rákóczi tér 34.
Telephelyek:
Radnóti Miklós Műv. Ház
1214 Bp., Vénusz u. 2.
Királyerdei Műv. Ház
1213 Bp., Szt. István u. 230.
Gyermek, Ifj. és Sportcentrum
1213 Bp., Hollandi út 8-10.

12.

Vermes Miklós Ált. Isk.
1214 Bp., Tejút u. 2.

30.

13.

Fasang Árpád Zenei Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény1211Posztógyár u.2.
Csete Balázs Gimnázium,
Szakközép- és Szakiskola
1215 Bp., Csete B. u. 6-8.
Telephely: 1215 Csete B.u.15.
Jedlik Ányos Gimnázium
1212 Bp., Táncsics M. u. 92.
Karácsony Sándor Ált. Isk.
1211 Bp., II. Rákóczi F. u.
106-108.
Kék Ált. Isk.
1213 Bp., Szt. László u. 84.
Herman Ottó Ált. Isk.
1214 Bp., Gombos tér 1.

31.

Gyermeksziget Óvoda
1211 Bp., Kossuth L. u. 140.
Szabadság Óvoda
1214 Bp., Szabadság u. 14/a.
Tagint.: Vénusz Óvoda 1214 Bp.,
Vénusz u. 17/a.
Füstifecskék Óvoda:
1214 Bp., Iskola tér 46.
Kádár Katalin Óvoda
1212 Bp., Széchenyi u. 92/a.
Népművészeti és Kézműves Óvoda
Német Nemzetiségi Csoport
Deutsch Nationalitatengruppe
1215 Bp., Árpád u. 2.
Erdei Óvodák
1213 Bp., Szúnyog u. 2/4.
Tagint.:1213 Bp., Repkény u. 82/84.
Aprajafalva Óvoda
1214 Bp., Völgy u. 8.
Tagint.:1211 Bp., Béke tér 13.
Játéksziget Óvoda
1214 Bp., Jupiter u. 24/a.
Tagint.:1213 Bp., Bordás u. 11.
Erdősor-Festő Óvoda
1213 Bp., Erdősor u. 110/112.
Tagint.:1213 Bp., Festő u. 33.

Egyesített Bölcsődék
1212 Bp., Rákóczi tér 32.
Tagint.:
XXI. Rákóczi tér 32.
(Kertvárosi részleg)
XXI. Mázoló u. 72/74.
(Erdősori részleg)
XXI. Karácsony S. u. 17.
(Belvárosi részleg)
XXI. Táncsics M. u. 27/29.
(Belvárosi központi konyha
részleg.)

2.

3.

6.

7.
8

9.
10.

14.

15.
16.

17.
18.

20.

21.

26.

28.

32.

34.

Egyéb intézmények
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézmény
1215 Bp., Csete B. u 13.
Nevelési Tanácsadó
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 10/12.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata / /2007.(

.) Kt. sz. határozata a

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
(1214 Budapest, Gombos tér 1.)

ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésére álló dokumentumok alapján
az 1942. évben a jogelőd községi Elöljáróság által létesített általános iskola számára az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a alapján kiállított, és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése értelmében kiegészített,
módosított alapító okiratot az alábbiak szerint adja ki:
Az intézmény megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Herman Ottó Általános Iskola
Székhelye:

Budapest, XXI. kerület 1213 Gombos tér 1.

Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
1211 Szent Imre tér 10.
Típusa:

Alapfokú nevelési-oktatási intézmény.

Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra
való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi
otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola
Pedagógiai Programja tartalmazza, mely a sajátos nevelési igényű (diszlexiás) tanulók
oktatását is magába foglalja.
Tagintézménye: Az iskola OM azonosítója:

Telephelye: 035169

Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő munkája ellátásához szabadon használhatja,
alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő tevékenységet folytathat. Az épület helyiségeit
egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha az alaptevékenységét nem
akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként
felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Felvehető maximális tanulólétszám: 474 fő

Évfolyamok száma: 8

Gazdálkodási jogosítványok:
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásával az
OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az előirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. Feladata
ellátásához az iskola rendelkezik a Bp. XXI. Gombos tér 1. sz. alatti 201448 hrsz. ingatlannal, és
a benne leltár szerint nyilvántartott eszközökkel.
Ellátott szakfeladatok jegyzéke
Megnevezés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (diszlexiás tanulók)

Szakfeladatszám
55232-3
55241-1
80121-4
75195-2
80511-3
80122-5

Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:
Általános iskolai oktatás 80120
Alapvető szakfeladata:
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4
Az iskola beiskolázási körzete:
Az 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-a alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint.
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság feladata. A
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az intézmény
vezetője a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
Hosszú bélyegző:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Herman Ottó Általános Iskola,
1214 Budapest, Gombos tér 1.
Körbélyegző:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Herman Ottó Általános Iskola,
1214 Budapest, Gombos tér 1.
Középen magyar koronás címer
Budapest, 2007. július 1.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata / /2007.(

.) Kt. sz. határozata a

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
(1211 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 106-108.)

ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
1981. évben a jogelőd XXI. kerületi Tanács által létesített általános iskola számára az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a alapján kiállított, és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése értelmében kiegészített,
módosított alapító okiratot az alábbiak szerint adja ki:
Az intézmény megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Karácsony Sándor Általános Iskola
Székhelye:

Budapest, XXI. kerület 1211 II. Rákóczi Ferenc u. 106-108.

Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
1211 Szent Imre tér 10.
Típusa:

Alapfokú nevelési-oktatási intézmény.

Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra
való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi
otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola
Pedagógiai Programja tartalmazza, mely a sajátos nevelési igényű (diszlexiás) tanulók
oktatását is magába foglalja.
Tagintézménye: Az iskola OM azonosítója:

Telephelye: 035178

Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő munkája ellátásához szabadon használhatja,
alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő tevékenységet folytathat. Az épület helyiségeit
egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha az alaptevékenységét nem
akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként
felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Felvehető maximális tanulólétszám: 728 fő

Évfolyamok száma: 8

Gazdálkodási jogosítványok:
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásával az
OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az előirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. Feladata
ellátásához az iskola rendelkezik a Bp. XXI. Rákóczi Ferenc u. 106-108. sz. alatti 208633/12 hrsz.
ingatlannal, és a benne leltár szerint nyilvántartott eszközökkel.

Ellátott szakfeladatok jegyzéke
Megnevezés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (diszlexiás tanulók)

Szakfeladatszám
55232-3
55241-1
80121-4
75195-2
80511-3
80122-5

Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:
Általános iskolai oktatás 80120
Alapvető szakfeladata:
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4
Az iskola beiskolázási körzete:
Az 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-a alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint.
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság feladata. A
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az intézmény
vezetője a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
Hosszú bélyegző:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
Karácsony Sándor Általános Iskola,
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 106-108.
Tel.: 277-6167, Fax: 277-4532
Körbélyegző:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
Karácsony Sándor Általános Iskola,
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 106-108.
Középen magyar koronás címer
Budapest, 2007. július 1.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata / /2007.(

.) Kt. sz. határozata a

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA
(1213 Budapest, Szent László u. 84.)

ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
1979. évben a jogelőd XXI. kerületi Tanács által létesített általános iskola számára az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a alapján kiállított, és a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése értelmében kiegészített,
módosított alapító okiratot az alábbiak szerint adja ki:
Az intézmény megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Kék Általános Iskola
Székhelye:

Budapest, XXI. kerület 1213 Szent László u. 84.

Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
1211 Szent Imre tér 10.
Típusa:

Alapfokú nevelési-oktatási intézmény.

Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra
való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi
otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola
Pedagógiai Programja tartalmazza.
Tagintézménye: Az iskola OM azonosítója:

Telephelye: 035179

Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő munkája ellátásához szabadon használhatja,
alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő tevékenységet folytathat. Az épület helyiségeit
egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha az alaptevékenységét nem
akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként
felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Felvehető maximális tanulólétszám: 408 fő

Évfolyamok száma: 8

Gazdálkodási jogosítványok:
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásával az
OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az előirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. Feladata
ellátásához az iskola rendelkezik a Bp. XXI. Szent László u. 84. sz. alatti 202788/2 hrsz.
ingatlannal, és a benne leltár szerint nyilvántartott eszközökkel.

Ellátott szakfeladatok jegyzéke
Megnevezés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)

Szakfeladatszám
55232-3
55241-1
80121-4
75195-2
80511-3

Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:
Általános iskolai oktatás 80120
Alapvető szakfeladata:
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4
Az iskola beiskolázási körzete:
Az 1993. évi LXXIX. tv. 90. §-a alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint.
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság feladata. A
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az intézmény
vezetője a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
Hosszú bélyegző:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
Kék Általános Iskola,
1213 Budapest, Szent László u. 84.
Körbélyegző:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
Kék Általános Iskola,
1213 Budapest, Szent László u. 84.
Középen magyar koronás címer
Budapest, 2007. július 1.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

IGAZGATÓ

ÜGYVITEL (34 fő, 33 betöltve)
Gazdasági vezető

Főmérnök

Költségvetési főelőadó

Ügyintéző-titkárnő
Műszaki adminisztrátor

Költségvetési főelőadó

Pénzügyi reszortfelelős

Számviteli reszortfelelős

Munkaügyi reszortfelelős

Készletgazdálkodási
reszortfelelős

Pénztáros

Kontírozó könyvelő

Munkaügyi előadó

Készletgazdálkodási
előadó

Árellenőr

Iktató

Energetikus
(nincs betöltve)

Belső ellenőr

Iktató

Gondnok

Műszaki ellenőr
Informatikus

Gépkocsivezető
Műszaki ellenőr

Pénztár-előkészítő

Kontírozó könyvelő

Élelmezési előadó

Kontírozó könyvelő

Munkaügyi előadó

Készletgazdálkodási
előadó

Autóbuszvezető

Informatikus

0,5 állású autóbuszvezető
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Szervizvezető
Pénzügyi előadó
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Pénzügyi előadó
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Kőműves

Raktáros

Asztalos

Villanyszerelő
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Segédmunkás

Gépkocsivezető

Asztalos

Lakatos

Vízvezeték szerelő

Segédmunkás

Gépkocsivezető

Létesítmény-üzemeltetési csoportvezető

GYISC gondnok

Rákóczi Kert
kulturális menedzser

SZERVIZ (17 fő-betöltve)

GYISC gondnok
Rákóczi Kert
kulturális menedzser
GYISC pályamunkás
Rákóczi Kert gondnok
GYISC sportszervező
Rákóczi Kert takarító
Napk. Tábor gondnok

0,5 állású kertész
(nincs betöltve)

LÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETÉSI
CSOPORT (10,5 fő, 10 betöltve)

AZ OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
(összesen: 64 fő, betöltve: 62,5 fő)
2007. március 22. állapot

szem.
szállítás
(2,5
fő-betöltve)

