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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. augusztus 1-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat alapító okiratok módosítására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

211/2012.(VIII.01.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Szentistvántelepi Általános Iskola (2011
Budakalász, Martinovics u.9. OM: 032408) 183/2012.(VII.03.) Kt.
határozattal módosított alapító okiratát a Magyar Államkincstár által
2012. július 23-án megküldött szerkesztési javításokkal módosítja. A
Szentistvántelepi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt és a
határozat mellékletét képező alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő:  törzskönyvi nyilvántartásba vétel azonnal
Felelős:     polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:



Barna Yvette

BUDAKALÁSZ VÁROS

ALAPÍTÓ OKIRAT
A módosításokkal egységes szerkezetben

I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE - A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE, AZ ALAPÍTÓ

ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME

1. Az intézmény neve: Szentistvántelepi Általános Iskola
Az intézmény rövidített neve:  Telepi Iskola

2. Az alapító neve:                Budakalász Város Önkormányzata

3. Fenntartó neve:          BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartó címe:                2011  Budakalász, Petőfi tér 1.

4. Felügyeleti szerv  neve: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, jogkörét a Polgármesteri

Hivatal útján gyakorolja

Felügyeleti szerv címe:  2011. Budakalász, Petőfi tér 1.

5. Irányító szerv neve: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Irányító szerv címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI, TEVÉKENYSÉGE

1. Székhelye:    2011. Budakalász, Martinovics u. 9.

2. Telephelye:            nincs

3. Tagintézménye:    nincs

4. Típusa:    nyolc évfolyamos általános iskola

(a közokt. tv. 20.§.(1) bekezdés b) pontja szerint)

5.  A közoktatási intézmény jogállása:  önálló jogi személy

6. A közoktatási intézmény OM azonosítója:  032408

7. A közoktatási intézmény működési köre:  Budakalász Város közigazgatási terültén belül, a fenntartó által

kijelölt beiskolázási körzet.

8.  Az intézmény alaptevékenysége: Iskolás korú gyermekek általános iskolai oktatása, nevelése 1-8.
évfolyamon, általános iskolai napközi ellátása és étkeztetése.

9. Tagozat megnevezése:  nincs

10. Az intézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám:  405 fő

11. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A rendelkezésre bocsátott 886 hrsz.-ú
(Martinovics u.9.) 2151 m2, 887. hrsz.-ú (Széchenyi u. 49.) 2268 m2, 890/A/1 hrsz.-ú (Bethlen Gábor u. 14.)
49m2 ingatlanvagyon (összesen 4468 m2), ami Budakalász Város Önkormányzat tulajdona.
Az 4468 m2 alapterületű ingatlanon 2254m2 felépítmény, 9 tanterem és 6 szaktanterem, valamint a kisegítő
helyiségek állnak rendelkezésére.



12. A közoktatási intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: A közoktatási intézmény jogosultsága ezen vagyon
tárgyak rendeltetésszerű hasznosítására terjed ki az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szerint.

13. A közoktatási intézmény ALAPTEVÉKENYSÉGE:  

a) A közoktatási intézmény szakágazati rendbe sorolása: 

852010  – alapfokú oktatás

b) Az alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat számok:

 852011 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatása 1-4. évfolyamon
 852021 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatása 5-8. évfolyamon
 855911 általános iskolai napközi-otthonos nevelés
 855914 általános iskolai tanulószobai nevelés

852012 sajátos nevelési igényű elsősorban a Szentistvántelepi Általános Iskola beiskolázási
területén lakóhellyel rendelkező  gyermekek integrált nevelése – szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján,

      a) a beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,

      b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
852022 sajátos nevelési igényű elsősorban a Szentistvántelepi Általános Iskola beiskolázási

területén lakóhellyel rendelkező  gyermekek integrált nevelése – szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján,

     a) a beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzd,

      b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
562913 iskolai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
931204 iskolai-, diáksport tevékenység és támogatása
910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

mindenfajta iskolai könyvtári, olvasótermi tevékenység és szolgáltatás.
856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai és iskolapszichológiai, valamint

gyógytestnevelés)
 856013 fejlesztő felkészítés
 856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

680002 intézmény helységének, területének bérbeadása. Felső határának aránya az

alaptevékenység ellátásának veszélyeztetése nélkül a költségvetési szerv kiadásaiban:  1,5

%

14. A közoktatási intézmény vezetőjének megbízási rendje:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos
jogszabályok alapján.

15. A közoktatási intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

a) Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény
alapján

b) megbízási szerződéses jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
alapján.

16. Intézmény közfeladata:

alapfokú nevelés-oktatás biztosítása a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 26.§. alapján

III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV – KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL
ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYAI

1. Az intézmény gazdálkodási besorolása: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ



Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

2. Az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága: Bér és bérjellegű előirányzati felett teljes jogkörrel,
egyéb előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik

3. Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje:
A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint

4. A közoktatási intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény általános képviseletét az IGAZGATÓ látja el. 
Az igazgató távolléte esetén a közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ)
meghatározott, sorrendben következő személy képviseli.

ZÁRADÉK:

A Szentistvántelepi Általános Iskola alapító okiratát a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 77/1995
számú Kt. határozatával hagyta jóvá, melyet a 29/1998 Kpvt., a 44/2004. Kpvt., a 315/2008.(VIII.26.) Kpvt. hat, a
259/2009 (V.26.) Kt. hat.,  a 380/2009.(VIII.6.) Kt. hat., a  309/2011.(IX.29.) Kt.hat., a 183/2012.(VII.03.) Kt. hat.
és a  211/2012. (VIII.01.) Kt. határozattal módosította.

Jelen alapító okirat 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, addig a 309/2011.(IX.29.) Kt. határozattal
elfogadott okirat az irányadó.

Budakalász, 2012.  augusztus 1.
p.h.

Rogán László        dr. Molnár Éva
polgármester               jegyző


