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Tisztelt Képviselő-testület 

 
A 2009. január 1-jével hatályba lépett költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosítja a 
költségvetési szervek alapítására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó szabályokat. 
  
Ezek a jogszabályi rendelkezések az alapító okiratok tartalmára is új előírásokat 
vezetnek be. Ezeket át kell vezetni az alapító okiratokon és azokat 2009. június 9-ig el 
kell juttatni a Magyar Államkincstár illetékes területi egységéhez, hogy ott a közhiteles 
törzskönyvi nyilvántartásban ezek a módosítások átvezetésre kerüljenek. A Magyar 
Államkincstár összeállította az alapító okirat tartalmi és formai változatát, és annak 
alapján szövegeztük meg az ágazati intézmények alapító okiratait.  
 
A Magyar Államkincstár, a keb. Városgazdálkodási Ágazat illetékeseivel történt 
konzultációk alapján módosítottuk az alapító okiratokat, és azokat az államkincstári 
ajánlás alapján formailag is az elvárásukhoz igazítottuk. Elkészítettük továbbá az alapító 
okiratok módosításait tartalmazó okiratokat is. A korábbi gyakorlattól eltérően – amikor 
egyetlen határozatban szerepeltettük az alapító okiratok jóváhagyását – ezúttal minden 
módosított alapító okiratot, illetve a módosítást tartalmazó okiratot külön határozattal 
kell jóváhagynia a Képviselő-testületnek. 
 
A Képviselő-testület 174/2009. (III.19.) Kt. sz. határozatával 2009. március 19-én 
jóváhagyta a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okirata mellékletének 
módosítását. Magyar Államkincstár 750016/48-2/2009. számú leiratában értesítette 
hivatalunkat, hogy az alapító okirat és melléklete határidőben elkészült, a törzskönyvi 
nyilvántartásba vételi kérelem is időben megérkezett, a mellékletek változásait azonban 
nem vezette át, mivel az alapító okirat nem a 2009. január 1-jétől érvényes változatban 
készült. A 2009. január 1-től érvényes változatról a beküldés után értesültünk. Az 
előterjesztésben a Nagy Imre ÁMK alapító okirata melléklete a márciusi módosításokkal 
készült. 
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt formában az alapító 
okiratokat, módosító okiratokat jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
Budapest, 2009. április 27. 
 
 
 
          Tóth Mihály 
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Határozati javaslatok: 
 
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Eötvös József Általános Iskola (1215 Bp. Szent István út 232.) 
alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Eötvös József Általános Iskola (1215 Bp. Szent István út 232.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola (1212 
Bp. Széchenyi u.93.) alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt 
módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
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   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola (1212 
Bp. Széchenyi u.93.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
5.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Herman Ottó Általános Iskola (1214 Bp. Gombos tér 1.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Herman Ottó Általános Iskola (1214 Bp. Gombos tér 1.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
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Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
7.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 Bp. Karácsony Sándor 
u. 6-8.)alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló 
okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
8.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 Bp. Karácsony Sándor 
u. 6-8.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
9.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Katona József Általános Iskola (1215 Bp. Katona József 60.) 
alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
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Határidő:   elfogadásra:   azonnal 
   végrehajtásra:    2009. június 9. 
    
Felelős:       Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:  Becsei Dénes ágazatvezető 
       Halmos Istvánné ágazatvezető    
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
10.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Katona József Általános Iskola (1215 Bp. Katona J. u. 60.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
11.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskola (1215 Bp. Vágóhíd u.68-74.) alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt 
módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
12.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
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Iskola (1215 Bp. Vágóhíd u.68-74.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
13.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kék Általános Iskola (1213 Bp. Szent László u.84.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
14.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kék Általános Iskola (1213 Bp. Szent László u. 84.)  módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kölcsey Ferenc Általános Iskola (1214 Bp. Iskola tér 45.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kölcsey Ferenc Általános Iskola (1214 Bp. Iskola tér 45.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Lajtha László Általános Iskola (1215 Bp. Csete Balázs u. 1-
11.)alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos  Istvánné ágazatvezető 
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Lajtha László Általános Iskola (1215 Bp. Csete Balázs u. 1-11.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Mátyás Király Általános Iskola (1212 Bp. Kolozsvári 
u.61.)alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló 
okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Mátyás Király Általános Iskola (1212 Bp. Kolozsvári u.61.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
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Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola (1215 Bp. Ív u. 8-12.) 
alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola (1215 Bp. Ív u. 8-12.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Móra Ferenc Általános Iskola (1214 Bp. Tejút u. 10.) alapító 
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okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Móra Ferenc Általános Iskola (1214 Bp. Tejút u. 10.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Szárcsa Általános Iskola (1213 Bp. Szárcsa u.9-11.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
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        Halmos Istvánné ágazatvezető  
   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Szárcsa Általános Iskola (1213 Bp. Szárcsa u.9-11.) módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Vermes Miklós Általános Iskola (1214 Bp. Tejút u.2.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
28.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Vermes Miklós Általános Iskola (1214 Bp. Tejút u.2.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
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Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
29.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Jedlik Ányos Gimnázium (1212 Bp. Táncsics M.u.92.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
30.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Jedlik Ányos Gimnázium (1212 Bp. Táncsics M.u.92.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1215 
Bp. Csete Balázs u.6-8.) alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt 
módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
32.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1215 
Bp. Csete Balázs u.6-8.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
33.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(1211 Bp. Posztógyár u.2.)alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt 
módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
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Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
34.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(1211 Bp. Posztógyár u.2.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
35.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Nagy Imre Általános Művelődési Központ (1214 Bp., Simon 
Bolivár sétány 4-8.) alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt 
módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
36.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Nagy Imre Általános Művelődési Központ (1214 Simon Bolivár 
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sétány 4-8.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
37.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Aprajafalva Óvoda (1214 Bp., Völgy u. 8.) alapító okiratának 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
38.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Aprajafalva Óvoda (1214 Bp., Völgy u. 8.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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39.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csillagtelepi Óvodák (1214 Bp., Szabadság u. 14/a.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
40.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csillagtelepi Óvodák (1214 Bp., Szabadság u. 14/a.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
41.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csodakút Óvoda (1211 Bp. II. Rákóczi Ferenc u. 110.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
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        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
42.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csodakút Óvoda (1211 Bp. II. Rákóczi Ferenc u. 110.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
43.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Erdei Óvodák (1213 Bp., Szúnyog u. 2-4.) alapító okiratának a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
44.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Erdei Óvodák (1213 Bp., Szúnyog u. 2-4.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
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   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
45.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Erdősor-Festő Utcai Óvoda (1214 Bp., Erdősor u. 110-112.) 
alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
46.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Erdősor-Festő Utcai Óvoda (1214 Bp., Erdősor u. 110-112.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
47.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermekláncfű Óvoda (1213 Bp.,Csalitos u. 22-26.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
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Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
48.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermekláncfű Óvoda (1213 Bp.,Csalitos u. 22-26.) módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
49.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermeksziget Óvoda (1211 Bp., Kossuth L. u. 140.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
50.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermeksziget Óvoda (1211 Bp., Kossuth L. u. 140.) 
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módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
51.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Hétszínvirág Óvoda (1211 Bp.,Kiss J. alt. u. 10-12.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
52.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Hétszínvirág Óvoda (1211 Bp.,Kiss J. alt. u. 10-12.) módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
53.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Játéksziget Óvoda (1214 Bp., Jupiter u. 24/a.) alapító 
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okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
54.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Játéksziget Óvoda (1214 Bp., Jupiter u. 24/a.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
55.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kádár Katalin Óvoda (1212 Bp., Széchenyi u. 92/a.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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56.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kádár Katalin Óvoda (1212 Bp., Széchenyi u. 92/a.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
57.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kerek Világ Óvoda (1211 Bp.,Posztógyár u. 3.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
58.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Kerek Világ Óvoda (1211 Bp.,Posztógyár u. 3.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
59.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Népművészeti és Kézműves Óvoda Német Nemzetiségi Csoport 
Deutsche Nationalitätengruppe (1215 Bp., Árpád u. 2.) alapító okiratának a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
60.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Népművészeti és Kézműves Óvoda Német Nemzetiségi Csoport 
Deutsche Nationalitätengruppe (1215 Bp., Árpád u. 2.) módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat 
aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
61.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Szivárvány Óvoda (1212 Bp., Rákóczi tér 31.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
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Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
62.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Szivárvány Óvoda (1212 Bp., Rákóczi tér 31.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
63.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Tátika-Napsugár Óvoda (1211 Bp., Kiss J. alt. u. 52.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
64.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Tátika-Napsugár Óvoda (1211 Bp., Kiss J. alt. u. 52.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
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Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
65.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Egyesített Bölcsődék (1212 Bp., Rákóczi tér 32.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
66.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Egyesített Bölcsődék (1212 Bp., Rákóczi tér 32.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
67.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény (1215 Bp., Csete B. 
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u. 13.) alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló 
okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
68.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény (1215 Bp., Csete B. 
u. 13.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
69.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Nevelési Tanácsadó (1211 Bp., Kiss J. alt. u. 10-12..) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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70.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Nevelési Tanácsadó (1211 Bp., Kiss J. alt. u. 10-12.)  
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
71.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Központi Műhely (1215 Bp., Vágóhíd u. 68.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
  
72.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Központi Műhely (1215 Bp., Vágóhíd u. 68.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
73.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Tanuszoda (1211 Bp., Tanműhely köz 2.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
74.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Tanuszoda (1211 Bp., Tanműhely köz 2.) módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
75.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Művelődési Központ (1212 Bp., Rákóczi tér 34.) alapító 
okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
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Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
76.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Művelődési Központ (1212 Bp., Rákóczi tér 34.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
77.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csepel Galéria Művészetek Háza (1215 Bp., Csete B. u. 15.) 
alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
  
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
78.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Csepel Galéria Művészetek Háza (1215 Bp., Csete B. u. 15.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
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Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
79.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Oktatási Szolgáltató Intézmény (1215 Bp. Bajcsy Zs. u. 59/a.) 
alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt módosításáról szóló okiratot 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető   
 
80.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata, Oktatási Szolgáltató Intézmény (1215 Bp. Bajcsy Zs. 59/a.) 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     2009. június 9. 
    
  
Felelős:        Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtásért:   Becsei Dénes ágazatvezető 
        Halmos Istvánné ágazatvezető  
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító az 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Eötvös József Általános Iskola 
(Eötvös József Grundschule) 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 

 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1941. évben a Községi Elöljáróság által létesített általános iskola többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

„Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Eötvös József Általános Iskola,  
Eötvös József Grundschule, 1213 Budapest, Szent István u.232. 
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Eötvös József Általános Iskola,   
Eötvös József Grundschule, 1213 Budapest, Szent István u. 232.” 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Idegen név: Eötvös József Grundschule 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest Főváros XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1941.  
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 

Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:   közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:       közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
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Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, német nemzetiségi nyelvoktatás. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szent István u. 232. sz. alatti 205920/7. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv.Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása:    Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam)  

8520131 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)  

8520231 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 

 
 

Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: Az Eötvös József Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  Jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
 EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1Idegen neve:  Eötvös József Grundschule 
Székhelye:        1215 Budapest, Szent István út 232. 
Alapító neve, címe:    Községi Elöljáróság, Csepel, Templom tér 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Csepel Községi Elöljáróság határozata alapján, 1941. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása; német nemzetiségi nyelvoktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen 
belül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további oktatási kínálatot az 
iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a……..…/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8520131 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520231 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; német nemzetiségi nyelvoktatás. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -    
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szent István u. 232. sz. alatti 205920/7. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
37/2007. (XI.27.) Kt. sz. vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 504 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
 Az intézmény OM azonosítója: 035172 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
     
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: Az Eötvös József Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával 2009. július 1-jei 
hatállyal hagyta jóvá.  
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS KÉTTANNYELVŰ ISKOLA 

Gróf Széchenyi István Grund-und Zweisprachige Schule 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1979. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű  Iskola,  
Gróf Széchenyi István Grund-und Zweisprachige Schule, 1212 Budapest, Széchenyi u.93. 

 
Körbélyegző: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola,  
Gróf Széchenyi István Grund-und Zweisprachige Schule, 1212 Budapest, Széchenyi u.93. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Idegen név: Gróf Széchenyi István Grund-und Zweisprachige Schule 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest Főváros XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1979. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, német kéttannyelvű nyelvoktatás. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Széchenyi István u. 93. u. 232. sz. alatti 208076. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
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pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

8520131 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

8520231 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 

 
 
 

Budapest, 2009. május 14. 
p.h. 

          Tóth Mihály 
            polgármester   
 
Záradék: A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola alapító okiratának módosítását a 
Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú 
határozatával hagyta jóvá.  

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  Jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

  GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ÉS KÉTTANNYELVŰ ISKOLA 
Gróf Széchenyi István Grund-und Zweisprachige Schule 

1Idegen neve:    Gróf Széchenyi István Grund-und Zweisprachige Schule 
Székhelye:        1212 Budapest, Széchenyi u. 93.  
Alapító neve, címe:   Budapest, XXI. ker. Tanács V.B., 1211 Tanácsház tér 10. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozat, 1979. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása; kéttannyelvű oktatás keretében német nyelvű oktatás. Sajátos nevelési 
igényű tanulók, ezen belül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további 
oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8520131 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Nemzetiségi és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyamon) 8520231 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 8559131 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
2Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; német nemzetiségi nyelvoktatás. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -    
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Széchenyi u.93. sz. alatti 208076. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 484 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója:  035181 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta 
jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

H E R M A N  O T T Ó  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1942. évben a Községi Elöljáróság által létesített általános iskola többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
- hosszú: Herman Ottó Általános Iskola, 1214 Budapest, Gombos tér 1. 
    
- kör:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
   Herman Ottó Általános Iskola, 1214 Bp., Gombos tér 1.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  Községi Elöljáróság, 1942. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 



 46

1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, beszédfogyatékos tanulók nevelése-
oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Gombos tér 1. sz. alatti 201448. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 
 

2009. július 1-i hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 



 47

 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (beszédfogyatékos valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (beszédfogyatékos valamint a  megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 

 
 

Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Herman Ottó Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
                  (módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

H E R M A N  O T T Ó  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
Székhelye:        1214 Budapest, Gombos tér 1.  
Alapító neve, címe:      Községi Elöljáróság, Csepel 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1942. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése - oktatása, középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek, valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása 
mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű 
(beszédfogyatékos) tanulók nevelését-oktatását is. 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 80122-5 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 
 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (beszédfogyatékos 
valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (beszédfogyatékos 
valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; beszédfogyatékos tanulók nevelése-
oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -    
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Gombos tér 1. sz. alatti 201448. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 474 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója: 035169 
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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. 
 
Budapest, 2009. május  14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Herman Ottó Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           Jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
K A R Á C S O N Y   S Á N D O R  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján az 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 LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése értelmében kiegészített módosított 
alapító okiratának hatályos szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozzuk meg:” 
 

Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
- hosszú: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
     Karácsony Sándor Általános Iskola 
    1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108. 
 
- kör: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
 Karácsony Sándor Általános Iskola  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 1981. évben a Bp. XXI. ker. Tanács V.B. által 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, beszédfogyatékos tanulók nevelése-
oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. II. Rákóczi F. u.106/108 sz. alatti 208633/12. hrsz.-on valamint a Bp. XXI. II. Rákóczi F. u. 88-90. sz 
alatti 208661 hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan 
vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (beszédfogyatékos valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (beszédfogyatékos valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 

 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
Záradék: A Karácsony Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  Jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

K A R Á C S O N Y   S Á N D O R  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
Székhelye:        1211 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 106-108. 
Alapító neve, címe:     XXI. kerületi Tanács V. B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat:. Bp. XXI. kerületi Tanács V. B, 1981. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése - oktatása, középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek, valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása 
mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű 
(beszédfogyatékos) tanulók nevelését-oktatását is. 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
 

Ellátott szakfeladatok megnevezése2 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 80122-5 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (beszédfogyatékos 
valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (beszédfogyatékos 
valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; német nemzetiségi nyelvoktatás. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: 1211 II. Rákóczi Ferenc u. 88-90.  
  
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Rákóczi Ferenc u. 106-108. sz. alatti 208633 hrsz.-on nyilvántartott ingatlannal, valamint a Budapest 
XXI. kerület II. Rákóczi F. u. 88-90. sz. alatti 208661 hrsz. Számú 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám székhelyen: 728 fő   Telephelyen: 352 fő 
Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
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Az intézmény OM azonosítója: 035178 
 
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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Karácsony Sándor Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

K A T O N A  J Ó Z S E F  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1942. évben a Községi Elöljáróság által létesített általános iskola többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Katona József Általános Iskola, 1215 Budapest, Katona J. 
u. 60. 

Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Katona József Általános Iskola, 1215 Budapest,  Katona J. 
u. 60. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Katona J. u. 60. sz. alatti 208942. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Sportlétesítmények működése és fejlesztése 9311021 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 

 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Katona József Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

K A T O N A  J Ó Z S E F  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
Székhelye:        1215 Budapest Katona József u.60. 
Alapító neve, címe:     Községi Elöljáróság 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1942. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthonnal, 
iskolaotthonnal és az iskolában létesített tanuszoda működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot 
az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése (iskolai uszoda) 92401-4 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész  és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 9311021 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: - 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Katona József u. 60. sz. alatti 208942 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 370 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény  OM azonosítója: 035173 
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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. 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Katona József Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
KAZINCZY FERENC ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ  

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1982. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola, 1215 Budapest, Vágóhíd u. 68-74. 

 
Körbélyegző: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola, 1215 Budapest, Vágóhíd u. 68-74. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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- 2 - 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Vágóhíd u. 68-74. sz. alatti 208974. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
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pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

- 3 -  

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 

 
 
 

Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola alapító okiratának 
módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. 
számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

KAZINCZY FERENC ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ  
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Székhelye:        1215 Budapest Vágóhíd u. 68-74. 
Alapító neve, címe:     Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1982. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók Zsolnai-féle értékközvetítő és képességfejlesztő program szerinti 
alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai 
szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot 
az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; német nemzetiségi nyelvoktatás. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: - 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Vágóhíd u. 68-74 sz. alatti 208974 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 432 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója: 035184 
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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. 
 
Budapest, 2009. május  14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola alapító okiratát a 
Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
K É K  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1979. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
- hosszú: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kék Általános Iskola 
    1213 Budapest, Szent László u. 84. 
 
- kör:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kék Általános Iskola 

      1213 Budapest, Szent László u. 84.  
 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker Tanács V.B. határozata, 1979. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szent László u. 84. sz. alatti 202788/2. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam)  (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 

 
 

Budapest, 2009. május 14. 
p.h. 

 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Kék Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 



 72

 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
K É K  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

Székhelye:        1213 Budapest Szent László u.84. 
Alapító neve, címe:     Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1979. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége:  Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. Az 
egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától)  
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 
Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; német nemzetiségi nyelvoktatás. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: - 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szent László u. 84. sz. alatti 202788/2 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 408 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   



 74

Az intézmény OM azonosítója:  035179 
 
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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Kék Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
K Ö L C S E Y  F E R E N C  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1958. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 
 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 1214 Budapest, Iskola tér 45.  
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 1214 Budapest, Iskola tér 45. 
 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker Tanács V.B. határozata, 1958. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Iskola tér 45. sz. alatti 200845 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
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pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 

 
 

Budapest, 2009. május 14. 
p.h. 

 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

K Ö L C S E Y  F E R E N C  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
Székhelye:        1214 Budapest Iskola tér 45. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1958. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 

Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A 
további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            852022 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: - 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Iskola tér 45. sz. alatti 200845 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 400 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója:  035170 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

L A J T H A  L Á S Z L Ó   Á L T A L Á N O S   I S K O L A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1971. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Lajtha László Általános Iskola, 1215 Budapest, Csete B.u.1-  11. 

Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Lajtha László Általános Iskola, 1215  Budapest, Csete B.u.1-11. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker Tanács V.B. határozata, 1971. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 



 82

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u.1-11. sz. alatti 209370 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
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pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 

 
 

Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Lajtha László Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 

(módosításaival egységes szerkezetben) 
 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
L A J T H A  L Á S Z L Ó   Á L T A L Á N O S   I S K O L A 

Székhelye:        1215 Budapest Csete Balázs u.1-11. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1971. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A 
további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 

 
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: - 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u. 1-11. sz. alatti 209370 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 400 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény  OM azonosítója: 035175 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Lajtha László Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával  hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

L A J T H A  L Á S Z L Ó   Á L T A L Á N O S   I S K O L A 
 

Székhelye:        1215 Budapest Csete Balázs u.1-11. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1971. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A 
további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: - 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u. 1-11. sz. alatti 209370 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  
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Maximális tanulólétszám: 400 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény  OM azonosítója: 035175 
 
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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Lajtha László Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával  hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 
M Á T Y Á S  K I R Á L Y   Á L T A L Á N O S   I S K O L A 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1920. évben a Községi Elöljáróság által létesített általános iskola többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Mátyás Király Általános Iskola, 1212 Budapest, Kolozsvári u.61. 

Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Mátyás Király Általános Iskola, 1212 Budapest, Kolozsvári u.61. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1920. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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- 2 - 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, valamint enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kolozsvári u. 61. sz. alatti 207654 hrsz.-on, és a XXI. Kolozsvári u. 65. sz. alatti 207664 hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (enyhe értelmi fogyatékos valamint megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (enyhe értelmi fogyatékos valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 

 
 
 
 

Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Mátyás Király Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 



 93

                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
M Á T Y Á S  K I R Á L Y   Á L T A L Á N O S   I S K O L A 

Székhelye:        1212 Budapest Kolozsvári u.61. 
Alapító neve, címe:    Községi Elöljáróság 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság, 1920. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása.  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása 
mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon – ellátja a sajátos nevelési igényű (enyhe 
értelmi fogyatékos) tanulók nevelését-oktatását is. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520   

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése 80122-5 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (enyhe értelmi 
fogyatékos valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (enyhe értelmi 
fogyatékos valamint megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; valamint enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: XXI. Kolozsvári u. 65. 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kolozsvári u. 61. sz. alatti 207654 hrsz.-on és Bp. XXI. Kolozsvári u. 65. sz. alatti 207664 hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 420 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója:  035174 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Mátyás Király Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával Közoktatási 
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek: 75195-2 

hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

M É S Z Á R O S  J E N Ő   S P E C I Á L I S  Á L T A L Á N O S   I S K O L A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1958. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 1215 Budapest, Ív u. 8-12. 
 
Körbélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 1215 Budapest, Ív u. 8-12. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B., 1958. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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- 2 - 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:-- 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Ív u.8-12. sz. alatt 209089/4 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
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pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (enyhe és középfokú értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (enyhe és középfokú értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás) 8560111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010 

Alapvető szakfeladata:  

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 

 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
 
Záradék: A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta 
jóvá.  

p.h. 
          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

M É S Z Á R O S   J E N Ő   S P E C I Á L I S  Á L T A L Á N O S   I S K O L A 
Székhelye:        1215 Budapest Ív u.8-12. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1958. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe és középfokban értelmi 
fogyatékosok) alapfokú gyógypedagógiai nevelése-oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése 
és egyéb, pedagógiai valamint gyógypedagógiai (oligofrén-pedagógiai) szakértelmet igénylő 
hátránykompenzációs tevékenységek; illetve napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. 
Szakszolgálat keretében ellátja a kerületi óvodákba, iskolákba járó gyermekek logopédiai szűrését, 
beszédfejlesztését. Az egyéb speciális nevelési-oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai programja 
tartalmazza. 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
 

Megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás, pedagógiai szakszolgálat (logopédiai ellátás) 80521-2 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése 80122-5 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:             Alapfokú oktatás: 8520 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (enyhe és középfokú 
értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (enyhe és középfokú 
értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás) 8560111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)            8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -- 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: - 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Ív u. 8-12. sz. alatti 209089/4 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 215 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója: 038435 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
M Ó R A  F E R E N C   Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1960. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Móra Ferenc Általános Iskola, 1214 Budapest, Tejút u.10. 
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Móra Ferenc Általános Iskola, 1214 Budapest, Tejút u.10. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. 1960. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, hallássérült tanulók nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Tejút u. 10. sz. alatti 200543 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam)  (hallássérült valamint megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (hallássérült valamint megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                 8520221 

 
 

Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Móra Ferenc Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
          (módosításaival egységes szerkezetben) 

Az intézmény megnevezése:   
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

M Ó R A  F E R E N C   Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
Székhelye:        1214 Budapest Tejút u.10. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1960. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása, napközi otthoni, iskolaotthoni 
feladatok ellátása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő 
tevékenységek ellátása.  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása mellett – 
Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók 
(hallásfogyatékosok) nevelését-oktatását is. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai 
Programja tartalmazza. 

2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 

Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése  80122-5 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:       Alapfokú oktatás: 8520 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (hallássérült valamint 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (hallássérült 
valamint megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                 8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; hallássérült tanulók nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -- 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Tejút u. 10. sz. alatti 200543 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 356 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója:  035182 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Móra Ferenc Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával  hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

S Z Á R C S A  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1961. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Szárcsa Általános Iskola, 1213 Budapest, Szárcsa u.9-11.  
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Szárcsa Általános Iskola, 1213 Budapest, Szárcsa u.9-11. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1961. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szárcsa u. 9-11. sz. alatti 204943 hrsz. és Bp., XXI. Szúnyog u 2-6. sz. alatti 204944 hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-
oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-
oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                 8520221 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Szárcsa Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
S Z Á R C S A  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

 
Székhelye:        1213 Budapest Szárcsa u.9-11. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1961. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A 
további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése  80122-5 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:       Alapfokú oktatás: 8520 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
(megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)  
(megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                 8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: Budapest, XXI. 1213 Szúnyog u. 6.   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szárcsa u. 9-11. sz. alatti 204943 hrsz. és Bp., XXI. Szúnyog u 2-6. sz. alatti 204944 hrsz. nyilvántartott, 
1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 254 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény OM azonosítója:  035180 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Szárcsa Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

V E R M E S  M I K L Ó S   Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1985. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Vermes Miklós Általános Iskola, 1214 Budapest, Tejút u.2. 
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Vermes Miklós Általános Iskola, 1214 Budapest, Tejút u.2. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1985. 
 

Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Tejút u. 2. sz. alatti 200487/2 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-
oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) (megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-
oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                 8520221 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Vermes Miklós Általános Iskola alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 V E R M E S   M I K L Ó S  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

 
Székhelye:        1214 Budapest Tejút u. 2. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1985. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való 
felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, 
iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A 
további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezés3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:       Alapfokú oktatás: 8520 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 
 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenysége szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)            852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                 852022 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Tejút u.2. sz. alatti  200487/2 hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 468 fő    Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
Az intézmény  OM azonosítója:  035186 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Vermes Miklós Általános Iskola alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

J E D L I K   Á N Y O S   G I M N Á Z I U M 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1945. évben a Nagyközségi Elöljáróság által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Jedlik Ányos Gimnázium, 1212 Budapest, Táncsics u.92. 
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Jedlik Ányos Gimnázium, 1212 Budapest, Táncsics u.92. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Nagyközségi Elöljáróság határozata, 1945. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Táncsics M.u.92. sz. alatti 208395 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás:  853100”szövegrész 
helyébe az „Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás: 8531” 
szövegrész lép. 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8530001 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)  
 

8531111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.évfolyam) 

(megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8531121 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás:  853100 
Alapvető szakfeladata:  

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)                               8531111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)       8520221 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Jedlik Ányos Gimnázium alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 

(módosításaival egységes szerkezetben) 
 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 J E D L I K   Á N Y O S   G I M N Á Z I U M  

 
Székhelye:        1212 Budapest Táncsics M.u.92. 
Alapító neve, címe:    Nagyközségi Elöljáróság 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Nagyközségi Elöljáróság határozata, 1945. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: A tanulók általános középfokú műveltségének kialakítása, felsőfokú tanulmányokra 
történő felkészítése, valamint munkába állásukat segítő középfokú szakmai előkészítő foglalkozások 
szervezése. Az egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. A megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása az iskola Pedagógiai Programjában 
meghatározott módon. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás:  853100 

Ellátott szakfeladatok megnevezés3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 80214-4 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:       Alapfokú oktatás: 8520 

 
                                                           
1  Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8530001 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8531111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8531121 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás:  8531 
Alapvető szakfeladata:  
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)                               8531111 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)       8520221 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: 2008. augusztus 31-ig: Budapest XXI. Kerület Csepel, illetve Budapest és Pest megye 
közigazgatási területe. 2008. szeptember 1-jétől:  Budapest XXI. Kerület Csepel, illetve Budapest 
közigazgatási területe. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Táncsics M. u. 92. sz. alatti  208395 hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 692 fő    Évfolyamok száma: 4 és 8   
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Az intézmény  OM azonosítója:  035255 
 
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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Jedlik Ányos Gimnázium alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

CSETE BALÁZS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA  

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete az 1979-ben létesített Dolgozók Általános Iskolája többször módosított alapító 
okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

• Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csete Balázs Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola 1215 Budapest, Csete B.u.6-8.  

• Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csete Balázs Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola 1215 Budapest, Csete B.u.6-8.  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B határozata, 1979. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv. 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u.6-8. sz. alatti 209364/17. hrsz.-on, valamint a Bp. XXI. Csete  Balázs u. 15. sz. alatti 
209364 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan 
vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás:  853100”szövegrész 
helyébe az „Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 
évfolyam) 85312” szövegrész lép. 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8530001 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8531111 
Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam9 8531141 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
(megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8531121 

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 8531211 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
(megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8531221 

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 8531311 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8531321 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 

8532111 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 

8532211 

Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532311 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 85312 
Alapvető szakfeladata:  
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)         8531211 
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)                          8531311 

 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester    
 
Záradék: A Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítását a 
Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú 
határozatával hagyta jóvá.  

p.h. 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 

(módosításaival egységes szerkezetben) 
 
Az intézmény megnevezése:   
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 CSETE BALÁZS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA  

 
Székhelye:        1215 Csete Balázs u.6-8. 
 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1979. 
 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége:  

• Gimnázium: Tanköteles, és nem tanköteles tanulók nappali rendszerű, alapműveltséget nyújtó, 
érettségire és továbbtanulásra felkészítő nevelése, oktatása; illetve nem tanköteles tanulóknak 
alapműveltséget nyújtó, érettségire és továbbtanulásra felkészítő esti, levelező és távoktatásos 
formában történő nevelése, oktatása felnőttoktatási formában. 

• Szakiskola: Tanköteles, és nem tanköteles tanulók alapműveltséget és szakképzést nyújtó, szakmai 
vizsgára és középfokú továbbtanulásra felkészítő nevelése, oktatása.  

• Szakközépiskola: tanköteles és nem tanköteles tanulók alapműveltséget és szakképzést nyújtó, 
érettségire és továbbtanulásra felkészítő nevelése, oktatása; illetve középiskolai végzettséggel 
rendelkezők iskolarendszerű szakmai képzése felnőttoktatási formában. 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása az iskola Pedagógiai Programjában 
meghatározott módon. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 85312 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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Ellátott szakfeladatok megnevezés3 Száma 
Gimnáziumi felnőttoktatás  80216-6 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 80402-8 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 80217-7 
Szakközépiskolai felnőttoktatás 80219-9 
Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 80221-4 
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 80214-4 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 80401-7 
Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 80224-1 

 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Budapest XXI. Kerület Csepel, illetve Budapest és Pest-megye közigazgatási területe.  
 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 

                                                           
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8530001 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8531111 
Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam9 8531141 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8531121 

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 8531211 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8531221 

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 8531311 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (megismerő funkciók, vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása) 

8531321 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8532111 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532211 
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 8532311 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 85312 
Alapvető szakfeladata:  
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)         8531211 
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)                          8531311 
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1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:  

853200  Szakmai  középfokú oktatás 

Alapvető szakfeladata:  

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás  
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás  
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás 
80224-1 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

 
A szakképző évfolyamok oktatási kínálata 

 
Alap Rész-szakképesítés 

(ráépülés) 
Szakmaszám 

2008.IX.1-ig lehet 
indítani. 

Szakmai szám 
Hatályos: 2007. IX.1. 

Informatikus Gazdasági informatikus  52 4641 02 54 481 04 0010 5404 
Irodai asszisztens Gépíró, 

szövegszerkesztő 
33 3404 02 33 346 01 0100 3102 

Közművelődési szakember II.  52 8407 01 52 345 02 0000 0000 
Logisztikai ügyintéző  52 3435 02 52 345 03 0000 0000 
Marketing és reklámügyintéző  52 3435 04 52 342 01 0000 0000 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző  52 3432 04 52 343 05 0000 0000 
Statisztikai szervező, elemző  Statisztikai és gazdasági 

ügyintéző 
52 3438 01 54 345 05 0100 5201 

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő  Személyügyi ügyintéző 52 3432 01 54 345 05 0100 5201 
Ügyintéző titkár Iskolatitkár 52 3404 04 54 346 01 0001 5402 
Vállalkozási ügyintéző  52 343203 52 343 05 0000 0000 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 

2Az intézmény típusa: Az iskola tankötelesek és nem tankötelesek alap-és középfokú nevelését-
oktatását, OKJ-s szakmák szerinti szakképzését ellátó több célú, közös igazgatású, összetett közoktatási 
intézmény. R 
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1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: Szakiskola 
Telephelye: 1215 Csete B.u.15. 
 
Az iskola intézményegységei:    1. Gimnázium, 1215 Csete B.u.6-8. 

 2. Szakközépiskola, 1215 Csete B.u.6-8.  
    3. Szakiskola, 1215 Csete B.u.15. 

Alapképzés: -    
Középfokú képzés formái:  gimnázium; szakközépiskola; szakiskola. Az egyéb egyedi oktatási 
kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
Felvehető maximális tanulólétszám: középiskola (nappali) 20 osztály – 640 fő 

            felnőttoktatás 16 osztály – 640 fő 
Évfolyamok száma:    
- Gimnázium: 4 évfolyamos (9-12); Gimnázium: 5 évfolyamos (9-13); Szakközépiskola általánosan 
képző: 4 évfolyamos (9-12) + 1-2 szakképző évfolyam (13-14); Szakközépiskola általánosan képző: 5 
évfolyamos (9-13) + 1 szakképző évfolyam (14); Szakiskola általános műveltséget megalapozó 2 
évfolyamos (9-10)+ 2 szakképző évfolyam (11-12); Felnőttoktatás: középiskola 4 évfolyamos (9-12)+1 
szakképző évf.; Szakmacsoportos szakmai képzés a következő szakmacsoportokban: kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság, ügyvitel.  
 
Az intézmény OM azonosítója:  035176 
 

Az iskola tagozata:  A Gimnáziumi Intézményegység Felnőttoktatási Tagozata (esti és levelező oktatási 
formában) 1215 Csete Balázs u.6-8. 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u.6-8. sz. alatti  209364/17 hrsz., valamint a XXI. Csete B. u.15. sz. alatti 209364 hrsz. 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
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          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Csete  Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát a Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta 
jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

FASANG ÁRPÁD ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1942. évben a Községi Elöljáróság által létesített általános iskola többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az iskola hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, 1211 Budapest, Posztógyár u.2.  
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, 1211 Budapest, Posztógyár u.2.  

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1942. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
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Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Posztógyár u.2. sz. alatti 210604 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 

 

A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú művészetoktatás: 852020” szövegrész 
helyébe az „Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú művészetoktatás: 85203” 
szövegrész lép. 

 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520311 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú művészetoktatás: 85203 

Alapvető szakfeladata:  

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: 8520311 

 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását 
a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 

(módosításaival egységes szerkezetben) 
 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

FASANG ÁRPÁD ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

Székhelye:        1211 Posztógyár u. 2. 
Alapító neve, címe:    Községi Elöljáróság  

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1942. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 
Alaptevékenysége: Tanulók zenei alapképzése és felkészítés szakirányú továbbtanulásra.  
Az intézményben oktatható tanszakok:  
Zongora tanszak: zongora; Vonós tanszak: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; Fafúvós tanszak: 
furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott; Rézfúvós tanszak: kürt, trombita, harsona, tuba, 
tenorkürt, baritonkürt; Ütőtanszak: ütőhangszerek; Hárfa tanszak: hárfa; Gitár tanszak: gitár; 
Harmonika tanszak: harmonika; Magánének tanszak: magánének; Szolfézs tanszak: szolfézs, 
zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom, zenei előképző; Kamarazene tanszak: kamarazene, kórus 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú művészetoktatás: 85203 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezés Szakfeladatszám 
Alapfokú művészetoktatás  80131-3 

1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
33 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

 Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8520311 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú művészetoktatás: 85203 
Alapvető szakfeladata:  
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti szakágban: 852031 
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2 Működési köre: Budapest XXI. kerülete és vonzáskörzete. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: Zenei alapfokú művészetoktatási intézmény. 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; német nemzetiségi nyelvoktatás. 
 
Tagintézménye: -    Telephelye: Az alapító okirat melléklete tartalmazza. 
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Posztógyár u. 2. sz. alatti 210604 hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális tanulólétszám: 750 fő  
Évfolyamok száma:   2 év előkészítő, 6 év alapévfolyammal és 4 év továbbképző tagozat. 
Az intézmény OM azonosítója:  039862 
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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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta 
jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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Melléklet a ……./2009.(V.14.) Kt. sz. rendelethez  
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyei 

 
 
1.) Nagy Imre Általános Művelődési Központ (1214 Simon B. st. 4-8.)  
 Zeneművészeti ág 
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 
 Rézfúvós tanszak: trombita 
 Gitár tanszak: gitár 
 Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, fagott 
 
2.) Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (1215 Vágóhíd u. 68-74.) 
 Zeneművészeti ág 
 Szolfézs tanszak: szolfézs 
 Ütőtanszak: ütőhangszerek 
 
3.) Eötvös József Általános Iskola (1213 Szent István u. 232.) 
 Zeneművészeti ág 
 Zongora tanszak: zongora 
 Vonós tanszak: hegedű 
 Rézfúvós tanszak: trombita  
 Szolfézs tanszak: szolfézs 
 
4.) Herman Ottó Általános Iskola (1214 Gombos tér 1.) 
 Zeneművészeti ág 
 Zongora tanszak: zongora  
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 
 
5.) Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 II. Rákóczi F. u. 106-108.) 
 Zeneművészeti ág 
 Rézfúvós tanszak: kürt 
 Zongora tanszak: zongora  
 Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 
 Vonós tanszak: hegedű 
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 
 
6.) Katona József Általános Iskola (1215 Katona J. u. 60.) 
 Zeneművészeti ág 
 Vonós tanszak: hegedű  
 Zongora tanszak: zongora  
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 
 
7.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola (1214 Iskola tér 45.) 
 Zeneművészeti ág 
 Gitár tanszak: gitár 
 Rézfúvós tanszak: tuba, tenorkürt, baritonkürt 
 Fafúvós tanszak: furulya 
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet, zenei előképző 
 Vonós tanszak: cselló, hegedű  
 
8.) Kék Általános Iskola (1213 Szent László u. 138.) 
 Zeneművészeti ág 
 Zongora tanszak: zongora  
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 

 



 142

- 2 - 
 
 

9.) Lajtha László Általános Iskola (1215 Csete B. u. 1-11.) 
 Zeneművészeti ág 
 Zongora tanszak: zongora 
 Fafúvós tanszak: furulya, oboa 
 Vonós tanszak: cselló 
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 
 
10.) Mátyás Király Általános Iskola (1212 Kolozsvári u. 60.) 
 Zeneművészeti ág 
 Rézfúvós tanszak: trombita, tenorkürt, baritonkürt, harsona 
 Fafúvós tanszak: furulya, klarinét, szaxofon  
 Hegedű tanszak: hegedű, brácsa 
 Zongora tanszak: zongora  
 Szolfézs tanszak: szolfézs 
 
11.) Móra Ferenc Általános Iskola (1214 Tejút u. 10.) 
 Zeneművészeti ág 
 Vonós tanszak: hegedű  
 Zongora tanszak: zongora 
 Rézfúvós tanszak: harsona, tenorkürt, baritonkürt  
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 
 
12.)  Szárcsa Általános Iskola (1213 Szárcsa u. 9-11.) A telephelyen a képzés szünetel! 
 Zeneművészeti ág 
 Zongora tanszak: zongora 
 
13.) Gróf Széchenyi Általános Iskola (1212 Széchenyi I. u. 93.) 
 Zeneművészeti ág 
 Vonós tanszak: hegedű 
 Zongora tanszak: zongora  
 Szolfézs tanszak: szolfézs, zenei előképző 
 
14.) Vermes Miklós Általános Iskola (1214 Tejút u. 2.) 
 Zeneművészeti ág 
 Vonós tanszak: hegedű  
 Szolfézs tanszak: szolfézs 
 
15.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1211 II. Rákóczi F. u. 89-90.) A telephelyen a képzés szünetel! 
 Zeneművészeti ág 
 Vonós tanszak: hegedű  
 Fafúvós tanszak: fuvola, furulya  
 Szolfézs tanszak: zenei előképző, szolfézs 
 
16.)  Kádár Katalin Óvoda (1212 Széchenyi u.92/a.) 
 Zeneművészeti ág  
 Klasszikus zene 
 Szolfézs tanszak: szolfézs  
 Vonós tanszak: hegedű 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

NAGY IMRE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 

 
Az intézmény hosszú-  és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
- hosszú:Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Nagy Imre Általános Művelődési Központ, 1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8. 
 
- kör:    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
    Nagy Imre Általános Művelődési Központ, 1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8. 
 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1984. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan 
látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) 
segítő feladat ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli egységgel. 
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, autista gyermekek nevelése-oktatása. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Simon Bolivár sétány 4-8. sz. alatti 201031/49 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
2A vagyon feletti rendelkezés joga: 
„Gazdálkodási szempontból önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 

A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános 
iskola” szövegrész lép. 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 852010” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520” szövegrész lép. 
 
„Az iskola beiskolázási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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Az alapító okirat melléklete 2009. szeptember 1-jei hatállyal a következők szerint módosul: 
 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskola alábbi telephelyein 2009. szeptember 1-
jétől a felsorolt tanszakok ismét megkezdik működésüket: 
 
Mátyás Király Általános Iskola: kézműves tanszak 
Móra Ferenc Általános Iskola: néptánc tanszak 
gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola: színjáték tanszak 
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola: kézműves tanszak, néptánc tanszak 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ: modern kortárs tánc 
 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak központi támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
( autista valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyamon) ( autista valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Bölcsődei ellátás 8891011 
Alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon 8520321 
Könyvtári szolgáltatások 9101231 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9505011 
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9105021 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:  
Gyermekek napközbeni elltátása: 8891 (Bölcsődei ellátás) Iskolai előkészítő oktatás: 8510 (Óvodai nevelés) 
Alapfokú oktatás: 8520 
Közművelődési tevékenységek: 9105 
Alapvető szakfeladata:  
Bölcsődei ellátás: 8891011; Óvodai nevelés, ellátás: 8510111; Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111; Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 8520121 
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Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta 
jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 

 NAGY IMRE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

Székhelye:        1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 
 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker Tanács V.B. 
 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1984. 
 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: Az ÁMK több célú komplex gondozási, nevelési, oktatási, kulturális és sport 
tevékenységet végző integrált intézmény. A nevelést, oktatást, képzést, művelődést egységes 
folyamatként kezeli. Alapfokú művészetoktatási intézményt és Ifjúsági Információs Pontot működtet. A 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása mellett – Pedagógiai Programjában 
meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók (autisták) nevelését-oktatását is. A 
további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
 
 
 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás: 8520 

Ellátott szakfeladatok megnevezés3 Száma 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 75177-9 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 75192-2 
Óvodai nevelés 80111-5 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 80122-5 
Alapfokú művészetoktatás 80131-3 
Bölcsődei ellátás 85321-1 
Művelődési központok, házak tevékenysége 92181-5 
Közművelődési, könyvtári tevékenység  92312-7 
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenyégként 75195-0 
Szociális intézményekben végzett kiegészítő tevékenység 75195-4 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 80511-3 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:       Alapfokú oktatás: 8520 

 
 
                                                           
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak központi támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520001 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 8520111 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  ( autista valamint a 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520121 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) ( autista valamint a 
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása) 

8520221 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Bölcsődei ellátás 8891011 
Alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon 8520321 
Könyvtári szolgáltatások 9101231 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9505011 
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9105021 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása:  
Gyermekek napközbeni elltátása: 8891 (Bölcsődei ellátás) Iskolai előkészítő oktatás: 8510 (Óvodai nevelés) Alapfokú oktatás: 8520 
Közművelődési tevékenységek: 9105 
Alapvető szakfeladata:  
Bölcsődei ellátás: 889101; Óvodai nevelés, ellátás: 85101; Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852011; Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 8520211 
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 2 Működési köre: Budapest XXI. kerülete és vonzáskörzete. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan 
látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) 
segítő feladat ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli egységgel. 
2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: általános iskola 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása; autista gyermekek nevelése-oktatása. 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Simon Bolivár sétány 4-8. sz. alatti 20103149 hrsz.-on  nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
„Gazdálkodási szempontból önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Maximális gyermek és tanulólétszám:  Bölcsőde:             60 fő 
      Óvoda:       161 fő 
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      Általános iskola:      410 fő 
      Alapfokú Művészeti Iskola:     900 fő 
Évfolyamok száma: 1-8-ig.   
 
Az intézmény OM azonosítója:  035185 
 
Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló. Az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával  hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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1.sz. melléklet a … /2009.(V.14..) Kt. sz. előterjesztéshez 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános Művelődési Központ  

Alapfokú Művészeti Iskolájának telephelyei 
 
Név:      Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Herman Ottó Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Gombos tér 1. 
Ellátott feladat:     alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág   tanszak: társastánc  
(A társastánc tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, grafika  
(A kézműves, grafika tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Karácsony Sándor Általános Iskola 
Cím:     1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 106-108. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, bőrműves, textil, grafika, kerámia, fotó-
videó  
(A kézműves, bőrműves, fotó-videó tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték, bábjáték  
(A bábjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc, modern-kortárstánc   
(A néptánc, modern-kortárstánc tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
  
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Iskola tér 45. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág   tanszak: néptánc 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kerámia, festészet, kézműves  
(A kerámia, kézműves tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Mátyás Király Általános Iskola 
Cím:     1212 Budapest, Kolozsvári u. 61. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves  
(A kézműves tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Móra Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Tejút u. 10. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág   tanszak: társastánc, néptánc 
(A néptánc tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, festészet  
(A festészet tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
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- 2 - 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 88-90. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: grafika, kézműves, fotó-videó, festészet  
(A grafika, a kézműves, a fotó-videó tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Gróf Széchenyi István Általános Iskola 
Cím:     1212 Budapest, Széchenyi u. 93-95. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, festészet  
(A kézműves tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- szín-és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
(A színjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Vermes Miklós Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Tejút u. 2. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág   tanszak: néptánc  
(A néptánc tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, grafika  
(A grafika tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1215 Budapest, Vágóhíd u. 68. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág   tanszak: néptánc  
(A néptánc tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves  
(A kézműves tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
    
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Kék Általános Iskola 
Cím:     1213 Budapest, Szent László u. 84. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín- és bábművészeti ág  tanszak: színjáték 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, fotó-videó, festészet  
(A kézműves, fotó-videó tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Csepeli Munkásotthon 
Cím:     1215 Budapest, Árpád u. 1. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág   tanszak: néptánc 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: grafika szünetel 
(A grafika tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
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Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Szivárvány Óvoda 
Cím:     1211 Budapest, Rákóczi tér 31. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín és bábművészeti ág tanszak: színjáték   
(A színjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Hétszínvirág Óvoda 
Cím:     1211 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 10-12. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték   
(A színjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Hétszínvirág Óvoda tagóvodája 
Cím:     1211 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 22-26. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
(A színjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Tátika Óvoda 
Cím:     1211 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 52. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték   
(A színjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 

Székhelyen ellátott alapfokú művészetoktatási ágak, és tanszakok: 
 
Név:     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti 
Iskola    (1214 Simon B. s.4-8.) 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín-és bábművészeti ág  tanszak: színjáték 
- képző-és iparművészeti ág  tanszak: kézműves, festészet, grafika, tűzzománc, 
makett-és               papírtárgy-készítő, kerámia 
(A tűzzománc, a makett-és papírtárgy készítő, és a kerámia tanszakok működése a 2007/2008-
as tanévben szünetel.) 
- táncművészeti ág   tanszak: társastánc, néptánc, modern-kortárs tánc 
(A modern kortárstánc és néptánc tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

A P R A J A F A L V A   Ó V O D A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1951. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Aprajafalva Óvoda,  
1214 Budapest, Völgy u. 8. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Aprajafalva Óvoda,  
1214 Budapest, Völgy u. 8. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1951. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 



 155

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Béke tér 13. sz. alatti 201837/8 és a XXI. Völgy u. 8. szám alatti 201837/7 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 
tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: Az Aprajafalva Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

  A P R A J A F A L V A   Ó V O D A 
 
 

Székhelye:  1214 Budapest, Béke tér 13. 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1951. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:  óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézménye:   1214 Budapest, Béke tér 13. Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Völgy u. 8. sz. alatti 201837/7. hrsz. és a Bp. XXI. Béke tér 13. sz. alatti 201837/8. hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  
                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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Felvehető maximális gyermeklétszám:   Béke tér 13. :  84 fő    Völgy u. 8.: 23 fő. 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034758 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: Az Aprajafalva Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

C S I L L A G T E L E P I   Ó V O D Á K 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1973. évben a Csepel Művek által létesített óvoda többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csillagtelepi  Óvodák,  
1214 Budapest, Szabadság u. 14/a. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csillagtelepi Óvodák,  
1214 Budapest, Szabadság u. 14/a. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Csepel Művek határozata 1973. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  Sajátos nevelési igényű gyerekek 
 (beszédfogyatékosok) integrált nevelése. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szabadság u. 14/a. sz. alatti 200623/1, a Bp., XXI. Vénusz u. 17/a. sz. alatti 200560 és a Bp., XXI. 
Iskola tér 46. sz. alatti 200678 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába 
adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása (beszédfogyatékos) 8510121 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Csillagtelepi Óvodák alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 C S I L L A G T E L E P I   Ó V O D Á K 

 
 

Székhelye:  1214 Budapest,  Szabadság u. 14/a., 
Alapító neve, címe:  Csepel Művek, 1211 Gyepsor u. 1. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Csepel Művek határozata, 1973. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el, amely tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékosok) 
integrált nevelését is. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1 napjától) 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése (Szabadság u. 14/a.) 80112-6 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  Sajátos nevelési igényű gyerekek 
 (beszédfogyatékosok) integrált nevelése. 
 
Tagintézményei:  Vénusz Óvoda (1214  Vénusz u. 17/a.,)     Füstifecskék Óvoda (1214  Iskola tér 46.) 
 
Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szabadság u. 14/a. sz. alatti 200623/1, a Bp., XXI. Vénusz u. 17/a. sz. alatti 200560 és a Bp., XXI. 

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (beszédfogyatékos) 8510121 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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Iskola tér 46. sz. alatti 200678 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába 
adott ingatlan vagyonnal.  
 
 
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   Szabadság u. 14/a.:    150 fő  Vénusz u. 17/a.:    90 fő 
 Iskola tér 46.:               50 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034764 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Csillagtelepi Óvodák alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
C S O D A K Ú T   Ó V O D A 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1980. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
 

Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csodakút Óvoda,  
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. 

 
• Körbélyegző:         

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csodakút Óvoda,  
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 110. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1980. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 



 167

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. II. Rákóczi F. u. 110. sz. alatti 208529/14 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
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pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
 
 
 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Csodakút Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

  C S O D A K Ú T   Ó V O D A 
 
 

Székhelye:  1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 110. 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1980. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

2Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézménye:      Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Rákóczi F. u. 110. sz. alatti 208529/14. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   150 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034753 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: Az Csodakút Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

E R D E I   Ó V O D Á K 
 

alapító okiratát 
 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1972. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Erdei Óvodák,  
1213 Budapest, Szúnyog u. 2-4. 

 
• Körbélyegző:         

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Erdei Óvodák, 
1213 Budapest, Szúnyog u. 2-4. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1972. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szúnyog u. 2-4. alatti 204944 és a Bp. XXI. Repkény u. 82-84. sz. alatti 205549 hrsz.-on nyilvántartott, 
1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
Záradék: Az Erdei Óvodák alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

E R D E I   Ó V O D Á K 
 
 

Székhelye:  1213 Budapest, Szúnyog u. 2-4. 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1972. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézményei:    1213 Bp., XXI. Repkény u. 82-84., 
Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Szúnyog u. 2-4. alatti 204944 és a Bp. XXI. Repkény u. 82-84. sz. alatti 205549 hrsz.-on nyilvántartott, 
1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   Szúnyog  u.:   100 fő ;  Repkény  u. :   50 fő;  
 
Az óvoda OM azonosítója:  034756 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: Az Erdei Óvodák alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

ERDŐSOR-FESTŐ UTCAI  ÓVODA 
 

alapító okiratát 
 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1977. évben a Csepel Művek által létesített óvoda többször módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
 

Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Erdősor-Festő utcai Óvoda,  
1214 Budapest, Erdősor u. 110-112. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Erdősor-Festő utcai Óvoda,  
1214 Budapest, Erdősor u. 110-112. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Csepel Művek határozata 1977. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
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felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Erdősor u. 110-112. alatti 202289, és a Bp. XXI. Festő u. 33. sz. alatti 202289 hrsz.-on nyilvántartott, 
1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: Az Erdősor-Festő utcai Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 ERDŐSOR-FESTŐ UTCAI  ÓVODA 
 
 

Székhelye:  1214 Budapest, Erdősor u. 110-112. 
Alapító neve, címe:  Csepel Művek, 1211 Bp., Gyepsor u. 1. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Csepel Művek határozata, 1977. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 



 182

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:  óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézménye:   1214 Budapest, Festő u. 33. Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Erdősor u. 110-112. alatti 202289, és a Bp. XXI. Festő u. 33. sz. alatti 202289 hrsz.-on nyilvántartott, 
1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  
                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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Felvehető maximális gyermeklétszám:   Erdősor u. 110-112.:  125 fő    Festő u. 33.:  150 fő. 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034760 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: Az Erdősor-Festő utcai Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

G Y E R M E K L Á N C F Ű   Ó V O D A 
 

alapító okiratát 
 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1975. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermekláncfű Óvoda,  
1213 Budapest, Csalitos u. 22-26. 

 
• Körbélyegző:         

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermekláncfű Óvoda,  
1213 Budapest, Csalitos u. 22-26. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1975. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
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felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csalitos u. 22-26. alatti 205988 hrsz., a Bp. XXI. Fenyves u. 30.sz. alatti 206759/3 hrsz. és a Bp. XXI. 
Szarka u. 8-10. sz. alatti 203457 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Gyermekláncfű Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 G Y E R M E K L Á N C F Ű   Ó V O D A 

 
 

Székhelye:  1213 Budapest, Csalitos u. 22-26. 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1975. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 

 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1 napjától) 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézményei:    1213 Bp., XXI. Fenyves u. 30.,  1213 Bp., XXI. Szarka u.  8-10. 
Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csalitos u. 22-26. alatti 205988 hrsz., a Bp. XXI. Fenyves u. 30.sz. alatti 206759/3 hrsz. és a Bp. XXI. 
Szarka u. 8-10. sz. alatti 203457 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   Csalitos u.: 100 fő ; Fenyves u. : 63 fő; Szarka u.: 47 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034742 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Gyermekláncfű Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

G Y E R M E K S Z I G E T   Ó V O D A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1981. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermeksziget Óvoda,  
1211 Budapest, Kossuth L. u. 140. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermeksziget Óvoda,  
1211 Budapest, Kossuth L. u. 140. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1981. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kossuth L. u. 140. sz. alatti 201736/12 hrsz-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
 
 
 



 192

 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
  G Y E R M E K S Z I G E T   Ó V O D A 

 
 

Székhelye:  1211 Budapest, Kossuth L. u. 140. 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1981. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 

 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:  óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézménye:        Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kossuth L. u. 140. sz alatti 201736/12 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   125 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034766 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Játéksziget Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

H É T S Z Í N V I R Á G   Ó V O D A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1910. évben a Községi Elöljáróság által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Hétszínvirág Óvoda,  
1211 Budapest, Kiss J. alt. u. 10-12. 

 
• Körbélyegző:         

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Hétszínvirág Óvoda,  
1211 Budapest, Kiss J. alt. u. 10-12. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  Községi Elöljáróság határozata 1910. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:   Sajátos nevelési igényű gyerekek (enyhe értelmi  
 fogyatékosok) integrált nevelése. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kiss J. alt. u. 10-12. sz. alatti 209568 és a Kiss J. alt. u. 22-26. sz. alatti 209570 hrsz.-on nyilvántartott, 
1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása (enyhe értelmi fogyatékos) 8510121 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 H É T S Z Í N V I R Á G   Ó V O D A 
 
 

Székhelye:  1211 Budapest, Kiss J. alt. u  10-12. 
Alapító neve, címe:  Községi Elöljáróság, Csepel, Templom tér 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1910. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhe értelmi fogyatékosok) 
integrált nevelését is tartalmazza. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1 napjától) 



 200

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Kiss J. alt. u. 10-12.)  80112-6 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  Sajátos nevelési igényű gyerekek (enyhe értelmi  
 fogyatékosok) integrált nevelése. 
 
Tagintézményei:    1211 Bp., Kiss J. alt. u. 22-26.    Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kiss J. alt. u. 10-12. sz. alatti 209568 és a Kiss J. alt. u. 22-26. sz. alatti 209570 hrsz.-on nyilvántartott, 
1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 
2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (enyhe értelmi fogyatékos) 8510121 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   Kiss J. alt. u. 10-12.: 100 fő ; Kiss J. alt. u. 22-26.: 125 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034750 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Hétszínvirág Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

JÁTÉKSZIGET  ÓVODA 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1962. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Játéksziget Óvoda,  
1214 Budapest, Jupiter u. 24/a. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Játéksziget Óvoda,  
1214 Budapest, Jupiter u. 24/a. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1962. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Jupiter u.24/a. alatti 200517 hrsz.-on és a Bp. XXI. Bordás u. 11. sz. alatti 202788/11. hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Játéksziget Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 JÁTÉKSZIGET  ÓVODA 
 
 

Székhelye:  1214 Budapest, Jupiter u. 24/a. 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1962. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:  óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézménye:   1214 Budapest, Bordás u. 11. Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Jupiter u.24/a. alatti 200517 hrsz.-on és a Bp. XXI. Bordás u.11. sz. alatti 202788/11. hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   Jupiter u. 24/a.:  92 fő    Bordás u. 11.:  100 fő. 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034747 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Játéksziget Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 



 208

 
M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

K Á D Á R    K A T A L I N   Ó V O D A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1979. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kádár Katalin Óvoda,  
1212 Budapest, Széchenyi u. 92/a. 

 
• Körbélyegző:         

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kádár Katalin Óvoda,  
1212 Budapest, Széchenyi u. 92/a. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1979. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Széchenyi u. 92/a. sz. alatti 208165/5 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Kádár Katalin Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 K Á D Á R    K A T A L I N   Ó V O D A 

 
 

Székhelye:  1212 Budapest,  Széchenyi u. 92/a., 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1979. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézményei:       Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Széchenyi u. 92/a. sz. alatti 208165/5 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:    200 fő ; 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034755 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Kádár Katalin Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

K E R E K   V I L Á G   Ó V O D A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1910. évben a Községi Elöljáróság által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kerek Világ Óvoda,  
1211 Budapest, Posztógyár u. 3. 

 
• Körbélyegző:         

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kerek Világ Óvoda,  
1211 Budapest, Posztógyár u. 3. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  Községi Elöljáróság határozata 1910. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
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Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  Sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékos) 
 integrált nevelése. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Posztógyár u. 3. sz. alatti 210601 és a Posztógyár u. 4. sz. alatti 210605 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 
tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (beszédfogyatékos) 8510121 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Kerek Világ Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 K E R E K   V I L Á G   Ó V O D A 
 
 

Székhelye:  1211 Budapest, Posztógyár u. 3. 
Alapító neve, címe:  Községi Elöljáróság, Csepel, Templom tér 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1910. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1 napjától) 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 80112-6 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékos) 
 integrált nevelése. 
 
Tagintézményei:    1211 Bp., Posztógyár u. 4.      Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Posztógyár u. 3. sz. alatti 210601 és a Posztógyár u. 4. sz. alatti 210605 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 
tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (beszédfogyatékos) 8510121 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   Posztógyár u. 3.: 67 fő ; Posztógyár u. 4.: 36 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034762 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Kerek Világ Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

NÉPMŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES ÓVODA 
Német Nemzetiségi Csoport 

Deutsche Nationalitätengruppe 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1973. évben a XXI. ker. Tanács V.B által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 

Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Népművészeti és Kézműves Óvoda,  
Német Nemzetiségi Csoport Deutsche Nationalitätengruppe 1215 Budapest, Árpád u. 2. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Népművészeti és Kézműves Óvoda,  
Német Nemzetiségi Csoport Deutsche Nationalitätengruppe 1215 Budapest, Árpád u. 2. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1973. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
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felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  Német nemzetiségű kétnyelvű óvodai nevelés. 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Árpád u. 2. sz. alatti 209364/13 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 8510131 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Népművészeti és Kézműves Óvoda Német Nemzetiségi Csoport Deutsche 
Nationalitätengruppe alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 NÉPMŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES ÓVODA 
Német Nemzetiségi Csoport 

Deutsche Nationalitätengruppe 
 

 
Székhelye:  1215 Budapest,  Árpád u. 2., 
Alapító neve, címe:  Bp., XXI. ker. Tanács V.B., 1211 Tanácsház tér 10. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V. B. határozata, 1973. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el, amely tartalmazza a nemzeti etnikai kisebbségi törvény alapján készített 
Mesterségek Bölcsője Kézműves, és Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvodai Programot is. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1 napjától) 
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2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Német nemzetiségű kétnyelvű óvodai nevelés. 
 
Tagintézményei: - 
 
Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 8510131 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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XXI. Árpád u. 2. sz. alatti 209364/13 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   150  fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034740 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Népművészeti és Kézműves Óvoda Német Nemzetiségi Csoport Deutsche 
Nationalitätengruppe alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

S Z I V Á R V Á N Y   Ó V O D A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1972. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
Az óvoda hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Szivárvány Óvoda,  
1212 Budapest, Rákóczi tér 31. 

 
• Körbélyegző:  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Szivárvány Óvoda,  
1212 Budapest, Rákóczi tér 31. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Bp. XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1972. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -  
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Rákóczi tér 31. sz. alatti 208397/3 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 
 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

  S Z I V Á R V Á N Y   Ó V O D A 
 
 

Székhelye:  1212 Budapest, Rákóczi tér 31. 
Alapító neve, címe:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1972. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa:  óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:  
 
Tagintézménye:         Telephelye: -   
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Rákóczi tér 31. sz alatti 208397/3 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   150 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034765 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Szivárvány Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
TÁTIKA-NAPSUGÁR  ÓVODA 

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 

 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-
Csepel Önkormányzata az 1980. évben a XXI. ker. Tanács V.B. által létesített óvoda többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat:  Bp., XXI. ker. Tanács V.B. határozata 1980. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásfogyatékos, 
 értelmi fogyatékos) integrált nevelése. 
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Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kiss J. alt. u. 52. sz. alatti 208495/7 és a Bp., XXI. Vágóhíd u. 55-57. sz. alatti 208942 hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: óvodai nevelés: 851020” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510” szövegrész lép. 
 
„Az óvoda körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „az óvoda vezetője megbízását nyilvános pályázat útján a Képviselő-testülettől kapja határozott 
időre. A megbízást az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság készíti elő. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (mozgás fogyatékos, értelmi 
fogyatékos) 

8510121 
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Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 8510111 
 

 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Záradék: A Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

 Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 TÁTIKA-NAPSUGÁR   ÓVODA 
 
 

Székhelye:  1211 Budapest, Kiss J. alt. u. 52. 
Alapító neve, címe:  Bp., XXI. ker. Tanács V.B. , 1211 Bp., Tanácsház tér 10. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1980. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 

Alaptevékenysége: A 3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó 
sokoldalú fejlesztése; személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik, 
eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Feladatait a közoktatási törvény, és végrehajtási utasításai, a 
vonatkozó jogszabályok, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és az intézmény helyi Nevelési 
Programja alapján látja el, amely tartalmazza a sajátos nevelési igényű (mozgásfogyatékos, értelmi 
fogyatékos) gyermekek integrált nevelését. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás – 8510 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Az önkormányzat mindenkori óvodai felvételi körzetjegyzéke szerint. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1 napjától) 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
 

Megnevezése Száma 
Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Óvodai nevelés 80111-5 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: (Napsugár Óvoda) 80112-6 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Óvodai nevelés   85102-0 

 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai:  Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
2Az intézmény típusa:   óvoda 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásfogyatékos, 
 értelmi fogyatékos) integrált nevelése. 
 
Tagintézményei:    1215 Budapest, Vágóhíd u. 55-57. 
 
Telephelye: -   
 

                                                           
3 A …/2009. (…) Kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul:  

Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladatok megnevezése Száma 
Óvodai intézményi étkeztetés 5629121 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510001 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (mozgás fogyatékos, értelmi 
fogyatékos) 

8510121 

Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Iskolai előkészítő oktatás - 8510 

Alapvető szakfeladata: Óvodai nevelés, ellátás - 851011 
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1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kiss J. alt. u. 52. sz. alatti 208495/7 és a Bp., XXI. Vágóhíd u. 55-57. sz. alatti 208942 hrsz.-on 
nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

 

 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Felvehető maximális gyermeklétszám:   Kiss J. alt. u. 52.: 125 fő ; Vágóhíd u. 55-57.: 100 fő 
 
Az óvoda OM azonosítója:  034751 
 
Az óvoda 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
 
 
 Tóth Mihály  
 polgármester 
 
Záradék: A Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. ( ) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 
 

p.h. 
 
 
 
 
 Dr. Szeles Gábor 
 jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

E G Y E S Í T E T T   B Ö L C S Ő D É K 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
Vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
Az alapító okiratból törölve, táblázatba foglalva:  
 
„Szakfeladata:  
1.) 85321-1 Bölcsődei ellátás 
2.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
3.) 75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
4.) 75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek” 
 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1976. 
 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési 
szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Rákóczi tér 32. sz. alatti 208397/4. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Bölcsődei ellátás 889110” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Gyermekek napközbeni ellátása 8891” szövegrész lép. 
 
„Az intézmény ellátási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „Az intézmény vezetőjét 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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Bölcsődei ellátás 8891011 
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 8891091 
Rendezvény étkeztetés 5621001 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Gyermekek napközbeni ellátása 8891 

Alapvető szakfeladata: Bölcsődei ellátás 8891011                  

 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: Az Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

E G Y E S Í T E T T   B Ö L C S Ő D É K 
 

Székhelye:        1212 Budapest Rákóczi tér 32. fszt. 1. 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1976. 
 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Szociális szolgáltatási ellátást végző intézmény. 
 
Alaptevékenysége: A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű 
gondozása, nevelése. Bölcsődei alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet, 
speciális tanácsadást, vagy más, a gyermeknevelést segítő szolgáltatást lát el.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Gyermekek napközbeni ellátása 8891 

Ellátott szakfeladatok megnevezés3 Száma 
Bölcsődei ellátás 85321-1 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 75195-0 
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek 

75195-4 

Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Bölcsődei ellátás:  889110 
Alapvető szakfeladata: Bölcsődei ellátás 85321-1 

 

 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Bölcsődei ellátás 8891011 
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 8891091 
Rendezvény étkeztetés 5621001 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Gyermekek napközbeni ellátása 8891 

Alapvető szakfeladata: Bölcsődei ellátás 8891011                  
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Budapest XXI. kerület közigazgatási területe. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
Típusa: Gyermekeket napközben ellátó intézmény. 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre.” 
 

1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: Közművelődési és közgyűjteményi intézmény. 
 
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
Tagintézménye: -      
Telephelyei:   
Kertvárosi részleg:  XXI. Rákóczi tér 32. földszint 2. Ágazati azonosítója: S0061465S0235356 
Erdősori részleg:   XXI. Mázoló u. 72/74. Ágazati azonosítója: S0061465S0073630 
Belvárosi részleg:  XXI. Karácsony S.u.17.Ágazati azonosítója: S0061465S0055409 
Belvárosi központi konyha részleg: XXI. Kiss J.altb. 22-26. 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
Kertvárosi részleg:  (XXI. Rákóczi tér 32. földszint 2.):  80 fő 
Erdősori részleg:  (XXI. Mázoló u. 72/74.):   60 fő 
Belvárosi részleg:  (XXI. Karácsony S.u.17.):             100 fő 
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon:  
Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal, és a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező XXI. Rákóczi tér 32. szám alatti 
208397/4. hrsz.-on.; XXI. Mázoló u. 72/74. sz. alatti 202788/11. hrsz.-on; Karácsony Sándor u.17. sz. 
alatti  208529/13. hrsz.-on nyilvántartott 1/1 tulajdoni arányú, az intézmény részére használatba adott 
ingatlan vagyonnal.  
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2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: AZ Egyesített Bölcsődék alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hatállyal hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító az 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

P E D A G Ó G I A I   S Z A K M A I  S Z O L G Á L T A T Ó  I N T É Z M É N Y 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1992. évben a Budapest-Csepel Önkormányzata által létesített Pedagógiai Szolgáltató 
Szervezet többször módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az intézmény hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, 1215  Csete 
B.u.13. 

Körbélyegző: 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, 1215 Csete 
B.u.13. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest-Csepel Önkormányzata határozata, 1993. 
 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
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évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u. 13. sz. alatti 209364/14. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység: 856000” szövegrész 
helyébe az „Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység 8560” 
szövegrész lép. 

„Az intézmény ellátási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „Az intézmény vezetőjét 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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
 
Az alapító okirat utolsó bekezdésében szerepelő „Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak szerint 
önálló jogi személy” helyett a következő megfogalmazás kerül: „Az intézmény a közoktatási törvényben 
foglaltak szerint önálló jogi személy.”  
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 
Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560201 
Szórakoztató elektronikai cikk javítása 9521001 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység 8560 

Alapvető szakfeladata: Pedagógiai szakmai szolgáltatások           8560201                  

 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Pedagógia Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta 
jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 

 



 247

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

P E D A G Ó G I A I   S Z A K M A I  S Z O L G Á L T A T Ó  I N T É Z M É N Y 
 

Székhelye:        1215 Budapest Csete Balázs u. 13. 
Alapító neve, címe:    Budapest-Csepel Önkormányzata   

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. határozata, 1992. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmény. 
 
Alaptevékenysége: Feladatait a közoktatási törvény 36. §-a alapján látja el. Feladatai közé tartozik 
különösen a kerületi közoktatási intézmények szakmai munkájának segítése; szaktanácsadás; 
továbbképzések, tapasztalatcserék, tehetséggondozó versenyek, művészeti szemlék szervezése, 
gyógytestnevelési feladatok ellátása, valamint oktatástechnológiai szolgáltatás nyújtása a kerületi 
oktatási intézményeknek.  
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység: 856000 

Ellátott szakfeladatok megnevezés3 Száma 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 80541-0 
Pedagógiai szakszolgálat 80521-2 
Oktatási célok és egyéb feladatok 80591-5 

 

1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Budapest-Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 

3 Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 
Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8560201 
Szórakoztató elektronikai cikk javítása 9521001 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység 856 

Alapvető szakfeladata: Pedagógiai szakmai szolgáltatások           8560201                  
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     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: Pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmény. 
 
Az intézmény OM azonosítója:  102597 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
Tagintézménye: -     Telephelye: -   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u.6-8. sz. alatti 209364/14 hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Budapest, 2009. május 14. 
p.h. 

          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító az 

N E V E L É S I   T A N Á C S A D Ó 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1974. évben a Budapest XXI: ker. Tanács által létesített általános iskola többször 
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

 

Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

• Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Nevelési Tanácsadó, 1211 Budapest, Kiss J. 
altb.u.10-12. 

• Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Nevelési Tanácsadó, 1211 Budapest  Kiss J. 

 altb.u.10-12. 
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1974. 
 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kiss János altb. u. 10-12. sz. alatti 209568 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység: 856000”szövegrész 
helyébe az „Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
8560111” szövegrész lép. 

„Az intézmény ellátási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „Az intézmény vezetőjét 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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 
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- 3 -  

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 
Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység: 856000 

Alapvető szakfeladata: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység                      8560111                  

 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 N E V E L É S I   T A N Á C S A D Ó 
 

Székhelye:        1211 Budapest Kiss János altb. u.10-12.. 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. ker. Tanács V.B.   

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1974. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 
Alaptevékenysége: Szakvéleményt készít a tankötelezettséghez szükséges fejlettség eléréséről, az iskolai 
életmódra felkészítő foglalkozásokon való részvétel alóli felmentésről, és emellett a beilleszkedési, 
magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos ügyekben szakmai 
segítséget nyújt a közoktatási intézményeknek. Családgondozással, tehetséggondozással, az iskolai 
gyermekvédelmi munka segítésével, a továbbtanuló sajátos nevelési igényű gyermekek (értelmi 
fogyatékosok) pályaválasztásával kapcsolatos tanácsadói feladatokat lát el. Pszichológiai-pedagógiai 
diagnosztikai, korrekciós és terápiás tanácsadói munkát végez. Óvodapszichológusi, iskolapszichológusi 
és fejlesztőpedagógusi hálózatot működtet. 
 

2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység: 856000 
  Ellátott szakfeladatok jegyzéke:3 

 
Ellátott szakfeladat Száma 

Pedagógiai szakszolgálat 80521-2 
 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8560111 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység: 856000 

Alapvető szakfeladata: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység                      8560111                  
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1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Budapest-Csepel közigazgatási területe. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: Pedagógiai szakszolgáltató intézmény. 
 
Az intézmény  OM azonosítója:  102557 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
Tagintézménye: -     Telephelye: -   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Kiss János altb. u.10-12. sz.  alatti 209568 hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Az intézmény 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. 
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Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
 
     
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Nevelési Tanácsadó alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

K Ö Z P O N T I  M Ű H E L Y 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1969. évben a Budapest XXI. ker. Tanács V.B. által létesített Központi Műhely 
többször módosított alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 
 

Az intézmény hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Központi Műhely,  
1215 Budapest, Vágóhíd u.68.  
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Központi Műhely,  
1215 Budapest, Vágóhíd u.68.  

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1969. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Vágóhíd u. 68. sz. alatti 208974 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulás 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai: 841116” szövegrész helyébe az „Alaptevékenységének 
szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység 8560” szövegrész lép. 
„Az intézmény ellátási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „Az intézmény vezetőjét 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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki 
határozatlan időre.  
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulás 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai: 841116 

Alapvető szakfeladata: Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása        856000                  

 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Központi Műhely alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

 K Ö Z P O N T I   M Ű H E L Y 
 

Székhelye:        1215 Budapest Vágóhíd u.68. 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. ker. Tanács V.B.   

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1969. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

2Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Műszaki ellátást végző feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
 
Alaptevékenysége: A kerületi fenntartású közoktatási intézmények technikai 
műveltségterületeinek és az egyéb, NAT szerinti műveltségterületek megalapozásához 
szükséges tárgyi feltételek biztosítása; az életviteli és gyakorlati ismeretek műveltségi területek 
oktatásához szükséges anyagok, eszközök, beszerzése és elosztása az intézmény számára 
biztosított költségvetés alapján. 
 

2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Oktatást kiegészítő tevékenység: 856000 

Ellátott szakfeladat3 Száma 
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 75177-9 

 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint 
módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulás 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai: 841116 

Alapvető szakfeladata: Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása        856000                  
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2 Működési köre: Budapest-Csepel Önkormányzat. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
2Az intézmény típusa: Szolgáltató intézmény. 
 
Az intézmény OM azonosítója:  102557) 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
Tagintézménye: -     Telephelye: -   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Vágóhíd u. 68. sz. alatti 208974 hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Budapest, 2009. május 14. 
p.h. 
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          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Központi Műhely alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
T A N U S Z O D A  

 
alapító okiratát 

 
a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 

 
 „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest-Csepel 
Önkormányzata az 1975. XXI. ker. Tanács V.B. által létesített általános iskola többször módosított alapító 
okiratát az alábbiak szerint határozza meg:” 

Az intézmény hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

 
Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Tanuszoda, 1211 Budapest, Tanműhely köz 2.  
 
Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
Tanuszoda, 1211 Budapest, Tanműhely köz 2.  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1975. 
 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:   közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:       közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Tanműhely köz 2. sz. alatti 210612 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Sport, szabadidős képzés: 855100” szövegrész helyébe 
az „Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Sportlétesítmény működtetése 9311”szövegrész lép. 
 
„Az intézmény működési területe” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
„Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján határozott 
időre. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság feladata. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.” Szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános 
pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott 
időre.” 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 



 263

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 
Versenysport-tevékenység és támogatása 9312011 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Sportlétesítmény működtetése 9311 
Alapvető szakfeladata: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 

 
 

Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Tanuszoda alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 

(módosításaival egységes szerkezetben) 
 
 
Az intézmény megnevezése:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
        T A N U S Z O D A 
   
 
Székhelye:        1211 Budapest, Tanműhely köz 2. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata alapján, 1975. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közoktatási feladatellátást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 

 
Alaptevékenysége: A hatályos tanterv alapján úszásoktatás szervezése a fenntartó önkormányzat 
iskoláiba járó tanulók, és óvodások részére. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Sportlétesítmény működtetése 9311 
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke:3 Száma 
Sportintézmény és sport létesítmény működtetése. 92401-4 

 

1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 

3 Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 8560001 
Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9311011 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 
Versenysport-tevékenység és támogatása 9312011 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 9312041 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Sportlétesítmény működtetése 9311 
Alapvető szakfeladata: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9311021 
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1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 

2 Működési köre: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények. 
 

1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 

2Az intézmény típusa: tanuszoda. 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
 
Tagintézménye: -     Telephelye: -    
 

1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Tanműhelyköz 2. sz. alatti 210612 hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkori vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat 
nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem akadályozva az épület 
helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A rendelkezésére álló vagyont 
nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Az intézmény 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. 
 
Budapest, 2009. május 14. 
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p.h. 
 
     
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Tanuszoda alapító okiratát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

C S E P E L I  M Ű V E L Ő D É S I  K Ö Z P O N T 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Királyerdei 
Művelődési Ház és a Rákóczi Kert összevonásával létrejött közművelődési intézmény alapító okiratát az 
alábbiak szerint adja ki:” 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
- hosszú:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
                 Csepeli Művelődési Központ, 1212 Budapest, Rákóczi tér 34. 
 - kör:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
               Csepeli Művelődési  Központ, 1212 Budapest, Rákóczi tér 34. 

 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. határozata 
2007. 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
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évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Rákóczi tér 34. sz. alatti 208397/2. hrsz.-on nyilvántartott, a Bp. XXI. Szent István u. 230. sz. alatti 
205920/7. hrsz.-on, a Bp. XXI. Vénusz u. 2. sz. alatti 200626/2 hrsz.-on valamint a Bp. XXI. Hollandi u. 8-
10. sz. alatti 206125 hrsz.-on 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan 
vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység: 910200” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 9102” szövegrész lép. 
 
„Az intézmény ellátási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „Az intézmény vezetőjét 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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102011 
Múzeumi kiállítási tevékenység 9102031 
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 9102041 
Üdülői szálláshely-szolgáltatás 5520011 
Üdülői, tábori étkeztetés 5629161 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105011 
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9105021 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 9102 

Alapvető szakfeladata: Múzeumi kiállítási tevékenység                    9102031                  

 
 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Csepeli Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
        (módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

C S E P E L I   M Ű V E L Ő D É S I  K Ö Z P O N T 
 

Székhelye:        1212 Rákóczi tér 34. 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Kt. határozata, 
1970. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közművelődési szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmény. 
Alaptevékenysége: Helyi sajátosságokhoz, élet- és munkakörülményekhez, valamint az életmódhoz 
igazodóan a művelődés, a tanulás, a szórakozás, a sportolás és a pihenés feltételeinek biztosítása, az 
egyéni  és  közösségi  művelődés  ösztönzése, az  alkotó  tevékenység kibontakozásának segítése, a  
művészeti, a  tudományos  és a  mindennapi élethez kapcsolódó ismeretek terjesztése.  
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Közművelődési tevékenységek 9105 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 

Ellátott szakfeladatok megnevezés Száma 
Művelődési központok, házak tevékenysége 92181-5 
Üdültetés 55141-4 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: 
Művészeti létesítmények működtetése:  900400 Alapvető szakfeladata: Művelődési központok házak tevékenysége: 
92181-5 

 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 

                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102011 
Múzeumi kiállítási tevékenység 9102031 
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 9102041 
Üdülői szálláshely-szolgáltatás 5520011 
Üdülői, tábori étkeztetés 5629161 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105011 
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9105021 
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 9102 

Alapvető szakfeladata: Múzeumi kiállítási tevékenység                    9102031                  
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2 Működési köre: Budapest XXI. kerület közigazgatási területe. 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 

1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: Közművelődési és közgyűjteményi intézmény. 
 
Az intézmény  jogállása: önálló jogi személy 
 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
Tagintézménye: -      
 
Telephelyei:   Királyerdei Művelődési Ház   (1213 Budapest, Szent István u. 230.) 
                          Radnóti Miklós Művelődési Ház  (214 Budapest, Vénusz u. 2.) 
                                 Helytörténeti Gyűjtemény   (1213 Budapest, Szent István u. 230.) 
                                 Gyermek, Ifjúsági és Sportcentrum  (1213 Budapest, Hollandi út 8-10.) 
                                     
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Rákóczi tér 34. sz. alatti 208397/2. hrsz.-on nyilvántartott, a Bp. XXI. Szent István u. 230. sz. alatti 
205920/7. hrsz.-on, a Bp. XXI. Vénusz u. 2. sz. alatti 200626/2 hrsz.-on, valamint a Bp. XXI. Hollandi u. 8-
10. sz. alatti 206125 hrsz.-on 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény használatába adott ingatlan 
vagyonnal.  
 
 
2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
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akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
    
  
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Csepeli Művelődési Központ alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

C S E P E L  G A L É R I A  M Ű V É S Z E T E K  H Á Z A 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésre alapján álló dokumentumok alapján az 
1970. évben a jogelőd XXI. ker. Tanács által létesített Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény 
jogutódaként működő intézmény számára az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló  1991. 
évi XCI. törvény 16.§ (3) bek. előírásai szerint felülvizsgált, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. §-a értelmében kiegészített, többször módosított alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:” 

Az intézmény hosszú-és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

• Hosszú bélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepel Galéria Művészetek Háza 1215 Budapest, 
Csete B.u.15. 
 

• Körbélyegző: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepel Galéria Művészetek Háza, 1215 Budapest, 
Csete B.u. 15. 

 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 

 
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1970. 
 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
 
Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közművelődési feladatellátást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az óraadó 
pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u. 15. sz. alatti 209364/14. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogosítványok” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 
„A vagyon feletti rendelkezés joga  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatási 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. 
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. A rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.” 
 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység: 910200” szövegrész helyébe az 
„Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 9102” szövegrész lép. 
„Az intézmény ellátási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „Az intézmény vezetőjét 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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és a végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.” 
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2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész 
és táblázat lép: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102011 
Múzeumi kiállítási tevékenység 9102031 
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 9102041 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 9102 

Alapvető szakfeladata: Múzeumi kiállítási tevékenység                    9102031                  

 
 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 

p.h. 
 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
 
Záradék: A Csepel Galéria Művészetek Háza alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 
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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

C S E P E L  G A L É R I A   M Ű V É S Z E T E K  H Á Z A 
 

Székhelye:        1215 Budapest Csete Balázs u. 15. 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. ker. Tanács V.B. 

1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. Ker. Tanács V.B. határozata, 1970. 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
      1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 

1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Közművelődési szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmény. 
 
Alaptevékenysége: Muzeális értékű képzőművészeti anyagok gyűjtése, rendszerezése, képzőművészeti 
kiállítások és egyéb művészeti, kulturális és közművelődési programok szervezése. 
 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása: 910200 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Múzeumi tevékenység 92321-5 

 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
2 Működési köre: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területe. 
                                                           
1 Beiktatta a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Múzeumi gyűjteményi tevékenység 9102011 
Múzeumi kiállítási tevékenység 9102031 
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 9102041 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 9105011 
Alaptevékenységének szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 9102 

Alapvető szakfeladata: Múzeumi kiállítási tevékenység                    9102031                  
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1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú 
költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Az önállóan gazdálkodó Oktatási Szolgáltató Intézmény látja el szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg határozott időre.  
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozik; kivéve az 
óraadó pedagógusokat, vagy az egyéb feladatra vállalkozóként alkalmazottakat, akikre a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozik. 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
2Az intézmény típusa: Közművelődési és közgyűjteményi intézmény. 
 
1Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: - 
Tagintézménye: -     Telephelye: -   
   
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Csete Balázs u.15. sz. alatti 209364  hrsz. nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 

2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásával az Oktatás 
Szolgáltató Intézményhez, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik. Az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv.  
A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
mindenkor hatályos vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató munkájához szabadon használhatja. Alaptevékenységét nem 
akadályozva az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A 
rendelkezésére álló vagyont nem idegenítheti el és nem használhatja fel biztosítékként.  

Budapest, 2009. május 14. 
p.h. 

          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
Záradék: A Csepel Galéria Művészetek Háza alapító okiratát a Budapest, XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 

 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 
 

alapító okiratát 
 

a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:  
 

2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. 
évben a XXI. ker. Tanács által létesített, jelenleg Oktatási Szolgáltató Intézmény számára az 
államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló, 1991. évi XCI. Törvény 16. § (3) bekezdés előírásai 
szerint felülvizsgált, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a alapján 
kiállított, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 19-4/2005 (I.25.) Kt. sz. határozatával módosított 
alapító okiratot az alábbiak szerint adja ki: 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
 - hosszú: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
  Oktatási Szolgáltató Intézmény, 1212 Budapest, Bajcsy-Zs. U. 59/a., 1751 Bp., Pf. 38. 
 - kör: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Oktatási Szolgáltató Intézmény 
  Intézményi gazdálk. Alszámla: OTP 11784009-15521000-31820000  

 
A 2. számú mellékletben felsorolt „Az intézmény ellátási körébe tartozó szakfeladatok jegyzéke” 
szövegrész és az azt követő táblázat. 
 
 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 
 
 
Telephelye:     Szerviz: Budapest, XXI., Táncsics M. u. 92. 
 
 
2009. július 1-jei hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmai elemekkel egészül ki: 
 
Rövidített megnevezés: Bp. XXI. Ker. Csepel  Önk. OSZI 
 
Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
Típus szerinti besorolás:  A tevékenységek jellege alapján:   közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája:       közintézmény 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Önkormányzati költségvetési intézmények ellátását, kisegítő 
szolgáltatást végző közszolgáltató költségvetési szerv. 
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Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az 
önkormányzat képviselő testülete által elfogadott éves költségvetéssel  rendelkezik, mely tartalmazza az 
ellátási körébe rendelt önállóan működő intézmények költségvetési előirányzatát is, amelyek felett az 
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 
munkamegosztás rendjére vonatkozó Együttműködési megállapodásban, valamint az OSZI 
kötelezettségvállalási szabályzatában foglaltak szerint   kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Ellátja továbbá a részben önállóan gazdálkodó intézmények szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeletben  foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre.  
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény vonatkozik; az egyéb feladatok ellátására vállalkozói szerződéssel, vagy 
megbízásos jogviszony keretében foglalkoztathat   a Polgári Tőrvénykönyvről szóló jogszabály 
vonatkozó előírásainak betartásával.  
 
Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
 
 
2009. július 1-jei hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „Felügyeleti és fenntartószerve” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és felügyeleti szerv neve, 
címe:” szövegrész kerül. 
 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő bekezdés, 
valamint „Gazdálkodási jogkör” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Feladatellátást szolgáló vagyon: Tulajdonos az önkormányzat; a vagyon használatával és 
hasznosításával kapcsolatos feladatokat az intézmény látja el. (208395 hrsz.)” helyébe a következő lép: 
„Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Bajcsy Zs.u. 59/a sz. alatti  208395. sz. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.” 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Gazdálkodási szempontból önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A vagyon feletti rendelkezés 
jogát a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkor érvényben lévő 
vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és 
hasznosításával kapcsolatos feladatokat az intézmény, mint jogutód intézmény látja el. Felel a jogelőd 
kötelezettségeiért és megilletik a jogelőd követelései. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat munkájához 
szabadon használhatja. Az épület helyiségeit bérbe adhatja, amennyiben az alaptevékenységet nem 
akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként 
felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulás 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai: 841116 helyébe az „Alaptevékenységének szakágazati 
besorolása: Önkormányzati intézményellátó kisegítő szolgálat 751757 kerül. 
„Az intézmény ellátási körzete” szövegrész helyébe a „Működési köre” szövegrész lép. 
 
Az „Az intézmény vezetőjét 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.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
 
„Az intézmény vezetőjének megbízása: „ helyett a 
„Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeletben  foglaltak szerint nyilvános pályázat útján a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki határozatlan időre.  
 

2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
 

Szakfeladat megnevezése Száma 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6820022 
Ingatlankezelés 6832001 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 6920001 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 8211001 
 

 
 
Az Oktatási Szolgáltató Intézményhez rendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 
jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza szövegrész helyébe a  Az Oktatási Szolgáltató Intézményhez 
rendelt, önállóan működő költségvetési szervek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza  Szöveg 
kerül. 

 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
          Tóth Mihály 
            polgármester   
            
 
Záradék: A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító 
okiratának módosítását a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. 
(V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.  
 

p.h. 
 
 

          Dr. Szeles Gábor 
                  jegyző 

 



 281

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
(módosításaival egységes szerkezetben) 

 
Az intézmény megnevezése:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
 Oktatási Szolgáltató Intézmény  
Rövidített neve:  Bp.XXI.ker. Csepel Önk. OSZI 
 
Székhelye:        1212 Budapest, Bajcsy Zs. U. 59/a. 
Alapító neve, címe:    Budapest, XXI. Ker. Tanács  1211.Bp., XXI. Tanácsház tér 10. 
1Létrehozásáról rendelkező határozat:  XXI., ker. Tanács  1982.év 
Az alapítói jogok gyakorlója:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
2Irányító, fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe:  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Önkormányzati költségvetési intézmények ellátását, kisegítő szolgáltatást végző közszolgáltató 
költségvetési szerv. 
Alaptevékenysége: Ellátási körébe rendelt intézmények számviteli, pénzügyi munkaügyi, 
vagyongazdálkodási, adminisztrációs feladatainak ellátása, kiszolgálása (Részletezve mindezt az 
SZMSZ tartalmazza) 
2Alaptevékenységének szakágazati besorolása:  

Önkormányzati intézményellátó kisegítő szolgálat 751757 
 

Ellátott szakfeladatok megnevezése3 Száma 
Önkormányzati intézményellátó szolgálat 751757 

 
1Kisegítő tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban:  10% 
 
1Vállalkozási tevékenységei arányának felsőhatára a szerv kiadásaiban: 10% 
 
  Működési területe: Budapest, Főváros XXI. Kerület Csepel közigazgatási területe 
1Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján:      közszolgáltató 
     Közszolgáltató szerv fajtája:      közintézmény 
 
1Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az 
önkormányzat képviselő testülete által elfogadott éves költségvetéssel  rendelkezik, mely tartalmazza az 
ellátási körébe rendelt önállóan működő intézmények költségvetési előirányzatát is, amelyek felett az 
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 

                                                           
1 Beiktatta a……..…/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosított a……..…/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától 
3 A …../2009.(…) kt. sz. határozat alapján 2010. január 1-i hatállyal a szövegrész és az azt követő táblázat az alábbiak szerint módosul: 

Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

 
Szakfeladat megnevezése Száma 

Ingatlankezelés 6832001 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 6920001 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 8211001 
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munkamegosztás rendjére vonatkozó Együttműködési megállapodásban, valamint az OSZI 
kötelezettségvállalási szabályzatában foglaltak szerint   kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 
felelősséggel bír. Ellátja továbbá a részben önállóan gazdálkodó intézmények szellemi és fizikai 
támogató tevékenységét, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait.  
 

2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeletben  foglaltak 
szerint nyilvános pályázat útján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
nevezi ki határozatlan időre.  
 

1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló 
kinevezéssel foglalkoztathat. A közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény vonatkozik; az egyéb feladatok ellátására vállalkozói szerződéssel, vagy 
megbízásos jogviszony keretében foglalkoztathat   a Polgári Tőrvénykönyvről szóló jogszabály 
vonatkozó előírásainak betartásával.  
 
1Jogi személyiségű szervezeti egysége adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 
 
2Az intézmény típusa: közszolgáltató közintézmény 
 
Telephelye: Szerviz: Budapest, XXI., Táncsics M. u. 92.4 
 
 
1Feladatellátást szolgáló vagyon: Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint 
nyilvántartott ingó vagyonnal, és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, Bp. 
XXI. Bajcsy Zs.u. 59/a sz. alatti  208395. sz. hrsz.-on nyilvántartott, 1/1 tulajdoni arányú, és az intézmény 
használatába adott ingatlan vagyonnal.  
 
2A vagyon feletti rendelkezés joga:  
Gazdálkodási szempontból önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A vagyon feletti rendelkezés 
jogát a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkor érvényben lévő 
vagyonrendeletében leírtak szerint gyakorolja. Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és 
hasznosításával kapcsolatos feladatokat az intézmény, mint jogutód intézmény látja el. Felel a jogelőd 
kötelezettségeiért és megilletik a jogelőd követelései. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat munkájához 
szabadon használhatja. Az épület helyiségeit bérbe adhatja, amennyiben az alaptevékenységet nem 
akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként 
felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Az intézmény jogszabályban 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 intézmény pénzforgalma:     11784009-15521000-31820000 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri  Hivatal Oktatási Szolgáltató Intézmény 
Önkormányzati intézményi gazdálkodási alszámlán bonyolódik. 
Az intézmény adószáma:   15521017-2-43 
Az intézmény KSH területiszámjele:  1318901000 
Intézmény statisztikai számjele:   15521017-7514-322-01  
                                                           
4 Törli a……..…/2009. (…) Kt. sz. határozat (hatályos 2010. január 1. napjától 
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Az Oktatási Szolgáltató Intézményhez rendelt, önállóan működő költségvetési szervek jegyzékét az 1. 
számú melléklet , az  intézmények által ellátott feladatok szakfeladat jegyzékét a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Budapest, 2009. május 14. 

p.h. 
 
     
          Tóth Mihály    
            polgármester   
           
 
 
Záradék: A Budapest, XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okiratát 
a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú 
határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.  
 
 
           Dr. Szeles Gábor 
           jegyző 
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1.sz. melléklet 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény 

ellátási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények és tagintézményeik 
 

A melléklet hatályba lép: 2008. III. 20. 
 

 Iskolák  Óvodák  Egyéb intézmények 
1. Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata 
Eötvös József Ált.Iskola 
Eötvös József 
Grundschul 
1213 Szent István u. 232. 

19 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Erdősor-Festő Utcai Óvoda 
1213 Erdősor u. 110/112. 
Tagintézménye: 1213 Festő u. 
33. 

33 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézmény 
1215 Csete B. u 13. 

2. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Gróf Széchenyi István 
Ált. és Kéttannyelvű 
Iskola, 
Gróf Széchenyi István 
Grund-und 
Zweisprachige Schule,  
1212 Széchenyi u. 93. 

20 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Csodakút Óvoda,  
1211 II. Rákóczi F. u. 110.  
 

34 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Nevelési Tanácsadó 
1211 Kiss J. altb. u. 
10/12. 

3. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Mészáros Jenő Speciális 
Ált. Isk. 1215  Ív u. 8-12. 

21 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Szivárvány Óvoda,  
1212 Rákóczi tér 31. 

35 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Központi Műhely 
1215 Vágóhíd u. 68. 

4. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Katona József  
Általános Iskola 
1215 Katona J. u. 60. 

22 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Gyermekláncfű Óvoda, 
1213 Csalitos u. 22-26. 
Tagintézményei: 
1213 Fenyves u. 30. 
1213 Szarka u. 8-10. 

36 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Csepeli Tanuszoda 
1211 Tanműhely köz 2. 

5. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Kazinczy Ferenc Érték- 
közvetítő és Képesség- 
fejlesztő Általános Iskola 
1215 Vágóhíd u. 68/74. 

23 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Hétszínvirág Óvoda 
1211 Kiss J. altb. u. 10-12. 
Tagintézménye: 
1211 Kiss J. altb.u. 22-26. 

37 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Csepel Galéria  
Művészetek Háza 
1215 Csete B.u.15. 

6. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 
1214 Iskola tér 45. 

24 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Kerek Világ Óvoda 
1211 Posztógyár u. 3. 
Tagintézménye: 
1211 Posztógyár u.4. 

38 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Egyesített Bölcsődék 
1212 Rákóczi tér 32. 
Tagintézményei: 
XXI. Rákóczi tér 32. 
(Kertvárosi részleg) 
XXI. Mázoló u. 72/74. 
(Erdősori részleg) 
XXI. Karácsony S. u. 17.  
(Belvárosi részleg) 
XXI. Kiss J. altb. u. 22-26. 
(Belv.Közp. konyha) 
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7. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Lajtha László Ált. Isk. 
1215 Csete B. u. 1-11. 

25 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Tátika-Napsugár Óvoda,  
1211 Kiss J. altb. u. 52. 
Tagintézménye: 
Napsugár Óvoda, 
1215 Vágóhíd u. 55-57. 

8. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Mátyás Király Ált. Isk. 
1212 Kolozsvári u. 61. 
Telephelye: 
1212 Kolozsvári u.61. 

26 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Gyermeksziget Óvoda 
1211 Kossuth L. u. 140. 

9. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Móra Ferenc  
Általános Iskola 
1214 Tejút u. 10. 

27 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Csillagtelepi Óvodák  
1214 Szabadság u. 14/a.         
Tagintézményei: Vénusz 
Óvoda,  
1214 Vénusz u. 17/a. 
Füstifecskék Óvoda,  
1214 Iskola tér 46. 

10  28 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Kádár Katalin Óvoda  
1212 Széchenyi u. 92/a. 

11 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Szárcsa Ált. Isk. 
1213 Szárcsa u. 9/11. 
Telephelye: 
1213 Szúnyog u. 2-6. 

29 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Népművészeti és Kézműves 
Óvoda, 1215 Árpád u. 2. 
Német Nemzetiségi Csoport  
Deutsche 
Nationalitatengruppe 

12 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Vermes Miklós Ált. Isk. 
1214 Tejút u. 2. 

30 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Erdei Óvodák  
1213 Szúnyog u. 2/4. 
Tagintézménye: 
1213 Repkény u. 82/84. 

13 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Herman Ottó Általános 
Iskola 
1214 Gombos tér 1. 

31 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Aprajafalva Óvoda,  
1214 Völgy u. 8.  
Tagintézménye:  
1211 Béke tér 13. 

14 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Karácsony Sándor  
Általános Iskola 
1211 II. Rákóczi 
F.u.106/108. 

32 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Játéksziget Óvoda 
1214 Jupiter u. 24/a.  
Tagintézménye: 1213 Bordás u. 
11. 

39 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Csepeli Művelődési 
Központ 
1212 Rákóczi tér 34. 
 
Telephelyei:            
Királyerdei Művelődési Ház 
1213 Szent István u. 230. 
 
Helytörténeti Gyűjtemény 
1213 Szent István u. 230. 
 
Radnóti Miklós Művelődési 
Ház,  
1214 Vénusz u. 2. 
                                           
Gyermek, Ifjúsági és 
Sportcentrum 
1213 Hollandi út 8-10. 
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Telephely:  
1211 II. Rákóczi F. u. 
88/90. 

15 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Kék Általános Iskola 
1213 Szent László tér 84. 

  

16 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Fasang Árpád Zenei 
Alap-fokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
1211 Posztógyár u.2. 

    

17 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Csete Balázs 
Gimnázium, Szakközép- 
és Szakiskola 
1215 Csete B. u. 6-8. 
Telephely: 1215 Csete 
B.u.15. 

    

18 Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 
Jedlik Ányos 
Gimnázium 
1212 Táncsics M. u. 92. 
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1. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés tárgya:  
 

1. Az előterjesztés egyeztetve:  Halmos Istvánné  
Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezető  
 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott az anyag készítése során beépítésre kerültek.  
 
 
 
 
 
Budapest, 2009. április 29.     Halmos Istvánné 
         sk. 
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2. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés tárgya:  
 

2. Az előterjesztés egyeztetve:  Kernné dr. Kulcsár Dóra  
Igazgatási Irodavezető  
 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az anyag készítése során beépítésre kerültek. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2009. április 29.     Kerné dr. Kulcsár Dóra 
         sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 


	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 
	1Létrehozásáról rendelkező határozat: Csepel Községi Elöljáróság határozata alapján, 1941. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása; német nemzetiségi nyelvoktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	1Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozat, 1979. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása; kéttannyelvű oktatás keretében német nyelvű oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1942. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése - oktatása, középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek, valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos) tanulók nevelését-oktatását is. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	1Létrehozásáról rendelkező határozat:. Bp. XXI. kerületi Tanács V. B, 1981. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése - oktatása, középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek, valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos) tanulók nevelését-oktatását is. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1942. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthonnal, iskolaotthonnal és az iskolában létesített tanuszoda működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	- 3 -  
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1982. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók Zsolnai-féle értékközvetítő és képességfejlesztő program szerinti alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1979. 
	Alaptevékenysége:  Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. Az egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1958. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1971. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1971. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság, 1920. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása.  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon – ellátja a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók nevelését-oktatását is. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1958. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe és középfokban értelmi fogyatékosok) alapfokú gyógypedagógiai nevelése-oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai valamint gyógypedagógiai (oligofrén-pedagógiai) szakértelmet igénylő hátránykompenzációs tevékenységek; illetve napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. Szakszolgálat keretében ellátja a kerületi óvodákba, iskolákba járó gyermekek logopédiai szűrését, beszédfejlesztését. Az egyéb speciális nevelési-oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1960. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása, napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek ellátása.  A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók (hallásfogyatékosok) nevelését-oktatását is. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1961. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1985. 
	Alaptevékenysége: Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 

	J E D L I K   Á N Y O S   G I M N Á Z I U M 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Nagyközségi Elöljáróság határozata, 1945. 
	Alaptevékenysége: A tanulók általános középfokú műveltségének kialakítása, felsőfokú tanulmányokra történő felkészítése, valamint munkába állásukat segítő középfokú szakmai előkészítő foglalkozások szervezése. Az egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott módon. 
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	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1979. 
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1942. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke  
	A „Típusa: alapfokú nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe „Az intézmény típusa: általános iskola” szövegrész lép. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1984. 
	Alaptevékenysége: Az ÁMK több célú komplex gondozási, nevelési, oktatási, kulturális és sport tevékenységet végző integrált intézmény. A nevelést, oktatást, képzést, művelődést egységes folyamatként kezeli. Alapfokú művészetoktatási intézményt és Ifjúsági Információs Pontot működtet. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók (autisták) nevelését-oktatását is. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1951. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Csepel Művek határozata, 1973. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1980. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1972. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Csepel Művek határozata, 1977. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1975. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1981. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1910. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1962. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1979. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Községi Elöljáróság határozata, 1910. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V. B. határozata, 1973. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat:  Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1972. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Az ellátott  alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1980. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1976. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. határozata, 1992. 
	N E V E L É S I   T A N Á C S A D Ó 
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	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 N E V E L É S I   T A N Á C S A D Ó 
	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1974. 
	 

	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
	K Ö Z P O N T I  M Ű H E L Y 
	 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 K Ö Z P O N T I   M Ű H E L Y 
	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. ker. Tanács V.B. határozata, 1969. 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 

	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest, XXI. ker. Tanács V.B. határozata alapján, 1975. 
	 
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
	Ellátott alaptevékenységek  szakfeladat jegyzéke 2010. január 1-jétől 


	 Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Kt. határozata, 1970. 
	Ellátott szakfeladatok jegyzéke3
	2010. január 1-jei hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
	Az „Ellátott szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
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