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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (4) bekezdése 
szerint nevezett törvény hatálybalépését követően a fenntartónak négy hónapon belül - 2012. 
december 31. napjáig - felül kell vizsgálnia a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. 
augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmények Alapító Okiratát, annak 
érdekében, hogy megfeleljen az Nkt.-ban foglaltaknak. 
 
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény 
Alapító Okirata tartalmazza az Alapító-, a Fenntartó-, a Működtető- és az Irányító szerv külön – 
külön történő megjelölését, ezért a Működtető valamennyi intézmény Alapító Okiratában 
megnevezésre került. 
 
Az Nkt. 7. § (1) bekezdés, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 124. § (2) bekezdése 
szerint az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó köznevelési intézmény hivatalos elnevezése 
alapfokú művészeti iskola, így a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, valamint a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
elnevezését meg kell változtatni. Az előzőekben foglaltak miatt, a jogszabály szerinti megnevezés 
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint Ferencvárosi Ádám Jenő 
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Az Nkt. 21. § (3) bekezdés f) pontja szerint a köznevelési 
intézmény Alapító Okirata tartalmazza a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási 
helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, így két intézmény vonatkozásában a 
felvehető maximális létszám telephely szerinti bontásban bekerült az Alapító Okiratba.  
 
A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola alaptevékenységeinek sora 
bővült az egyéb oktatást kiegészítő tevékenységekkel. Az iskola székhelyének helyrajzi száma 
megváltozott, így átvezetésre került az Alapító Okiratban.  
 
A Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola alaptevékenységei közé bekerült az egyéb 
oktatást kiegészítő tevékenység, mivel az intézmény sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program (TÁMOP) Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 
felkészítése című pályázati felhívásra.  

 

Az Nkt. 20. § (9) bekezdésének megfelelően a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közfeladatainak, valamint az alapfeladatainak 
sorából kikerült a pedagógiai szakmai szolgáltatás, továbbá az intézményben fejlesztő felkészítés 
nem működik, ezért törlésre került az Alapító Okiratból. Mivel az intézmény nemcsak az 
Önkormányzat által fenntartott nevelési, valamint nevelési és oktatási intézményekben vállal 
logopédiai ellátást, ezért az intézmény illetékessége, működési köre megváltozik. 

 

Valamennyi intézmény Alapító Okiratában a közfeladat megfogalmazásának szövegezése 
módosult, mivel az Nkt. a köznevelést szabályozza és tekinti közfeladatnak, továbbá a Molnár 
Ferenc Általános Iskola közfeladata kiegészült az alaptevékenységében végzett pedagógiai 
szakszolgáltatással. 
 



A fentiek alapján az Alapító Okiratok módosítása elkészült, ezeket jelen előterjesztésemhez 
mellékelem.  
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 31. § (9) bekezdésének g) pontja 
értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okirata 
ügyében normatív határozattal dönthet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
Mellékletek: 
 

1. Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okirata 
2. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okirata 
3. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetű alapító okirata 
4. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium egységes 

szerkezetű alapító okirata 
5. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetű alapító 

okirata 
6. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetű alapító okirata  
7. Molnár Ferenc Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okirata 
8. Kosztolányi Dezső Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okirata 
9. Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetű alapító okirata 
10. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetű 

alapító okirata 
11. Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ egységes szerkezetű 

alapító okirata 
12. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény egységes szerkezetű alapító okirata 
 

 
Budapest, 2012. november 29. 

 
 
Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



1. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest,Bakáts tér 12.) számára 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt 
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/1/1997.  (IX. 6.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
44/8/2003. (II. 6.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 265/2008. (VIII. 27.) 
számú, a 304/2009. (IX. 02.) számú, a 159/2012. (V. 03.) számú, a 290/2012. (VII. 
10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 
 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3.  Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai nevelést és oktatást.” 
 

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  

 



 
2. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 
13.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt 
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/10/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
44/10/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 268/1/2006. (IX. 14.) számú, 
a 264/2008. (VIII. 27.) számú, a 309/2009. (IX. 02.) számú, a 161/2012. (V. 03.) számú, 
a 291/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai nevelést és oktatás, pedagógiai szakszolgáltatást.” 
 

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 



 
3. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) 
számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt 
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/13/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
44/13/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, 
a 13/2005. (I. 25.) számú, a 271/2008. (VIII. 27.) számú, a 312/2009. (IX. 02.) számú, a 
162/2012. (V. 03.) számú, a 292/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai-, a középiskolai nevelést és oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást.” 
 

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  



 
4. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- az Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén 
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 
Budapest, Telepy u. 17.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/14/1997. (IX. 06.) 
számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 
06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. 
(I. 25.) számú, a 125/2008. (IV. 09.) számú, a 274/2008. (VIII. 27.) számú, a 
313/2009. (IX. 02.) számú, a 165/2011. (V. 18.) számú, a 163/2012. (V. 03.) számú, 
a 293/2012. (VII. 10.), a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító 
okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 
 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai-, a középiskolai nevelést és oktatást.” 
 

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 



5. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1095 
Budapest, Mester u. 67.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/8/1997.  (IX. 06.) 
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) 
számú, a 121/2006. (IV. 11.) számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 268/2008. 
(VIII. 27.) számú, a 307/2009. (IX. 02.) számú, a 273/2011. (IX. 21.) számú, a 
214/2012. (V. 17.) számú, a 303/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
 ALAFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA   1868.  OM: 034 943 
 

Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 67. 
 

- telephelyei: 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános 

Iskola 
1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított 

Általános Iskola és Gimnázium” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai nevelést és oktatást, valamint az alapfokú művészetoktatást.” 
 

5. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Általános iskolában: 475 fő 

Művészeti iskolában:400 fő 
1095 Budapest, Mester u. 67. József Attila Általános Iskola És Alapfokú Művészeti 
     Iskola 

      Felvehető maximális létszám: 190 fő 



1092 Budapest, Bakáts tér 12.  Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 
Felvehető maximális létszám: 70 fő 

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 
Felvehető maximális létszám: 70 fő 

1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola 
és Gimnázium 

      Felvehető maximális létszám: 70 fő” 
 

6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 

7. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 

Budapest, 2012. december 06. 
Dr. Bácskai János  

polgármester 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  



 
6. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Lobogó u. 1.) 
számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt 
tartalmi követelményekre figyelemmel a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/15/1997. (IX. 06.) számú, a 99/2001. (II. 27.) számú, a 
60/2002. (II. 26.) számú, a 118/2003. (IV. 03.) számú, a 272/2/2004. (VI. 17.) 
számú, a 272/11/2004. (VI. 17.) számú, a 13/4/2005. (I. 25.) számú, 28/2005. (I. 25.) 
számú, a 275/2008. (VIII. 27.) számú a 314/2009. (IX. 02.) számú, a 216/2012. (V. 
17.) számú, a 305/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki.”  

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai-, valamint a középiskolai nevelést és oktatást.” 
 

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 

5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  



 
 

7. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Molnár Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Molnár Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) számára – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt 
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/2/1997. (IX. 06.) számú, a 316/1999. (VI. 15.) számú, a 
138/2001. (III. 27.) számú, a 44/12/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 272/2008. (VIII. 27.) számú, a 273/2008 (VIII. 27.) számú, a 311/2009. 
(IX. 02.) számú, a 116./2011. (IV. 06.) számú, a 217/2012. (V. 17.) számú, a 
306/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja 
ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai nevelést és oktatást, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást.”  
 

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 

5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 



8. Normatív határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Kosztolányi Dezső Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Kosztolányi Dezső Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- a Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) számára – 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt 
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/9/1997. (IX. 6.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
135/2004. (IV. 01.) számú, a 269/2008. (VIII. 27.) számú, a 308/2009. (IX. 02.) 
számú, a 160/2012. (V. 03.) számú, a 260/2012. (VI. 07.) számú, a …./2012. (……) 
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
 

2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai-, valamint a középiskolai nevelést és oktatást.” 
 

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 

5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap 



 
 

9. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 1.) 
számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt 
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 167/1995. (VI. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/11/1997.  (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 
97/2000. (II. 29.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 239/2002. (VI. 18.) számú, 
a 44/11/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2004. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 270/2008. (VIII. 27.) számú, a 310/2009. (IX. 
02.) számú, a 218/2012. (V. 17.) számú, a 307/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. 
(……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja a 
középiskolai nevelést és oktatást.” 
 

4. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
   

„Az intézmény többcélú, egységes iskola, melyben nappali képzés és felnőttoktatás 
folyik. Ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint 
tanulószobai nevelését. Gimnáziumi oktatást, szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakmai elméleti és gyakorlati oktatást, szakközépiskolai szakmai oktatást nyújt.  
Továbbá szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat 
működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
Az intézmény további szolgáltatásai között szerepel az iskolarendszeren kívüli nem 
szakmai és szakmai oktatás; foglakoztatást elősegítő képzések, szakmai 
továbbképzések, vizsgák szervezése. 

 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
853100 Általános középfokú oktatás 

 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  



852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-
12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 
valamint 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglakoztatást elősegítő képzések 
855935 Szakmai továbbképzések 
 
ECDL, EBD*L vizsgáztatás, Euro nyelvvizsgáztatás, szakképesítést nem igénylő 
munkakörök ellátására felkészítő betanítás, képzés (nyelvoktatás, felvételi előkészítő, 
egyéb tanfolyamok), felnőttképzési szolgáltatások nyújtása 

 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 



 
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  



10. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (1092 Budapest, 
Köztelek u. 8.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 
§ (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. 
§ (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú 
határozattal megalkotott és a 272/5/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) 
számú, 135/2004. (IV. 01.) számú, 13/2005. (I. 25.) számú, 97/2006. (III. 07.) 
számú, 276/2008. (VIII. 27.) számú, a 315/2009. (IX. 02.) számú, a 274/2011. (IX. 
21.) számú, a 219/2012. (V. 17.) számú, a 308/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. 
(……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ FERENCVÁROSI ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA   

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA                         1910   
 

Székhelye: 1092 Budapest, Köztelek u. 8. 
  - telephelyei: 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 
1095 Budapest, Mester u. 67.  József Attila Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
1091 Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 
1095 Budapest, Mester u. 19. Molnár Ferenc Általános Iskola 
1093 Budapest, Lónyay u. 4/c.-8. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 
1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és 

Gimnázium 
1098 Budapest, Lobogó u. 1. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az alapfokú 
művészetoktatást.” 

 

5. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„ Felvehető maximális tanulólétszám: 700 fő 
 

1092 Budapest, Köztelek u. 8. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Felvehető maximális létszám: 250 fő 

1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 
     Felvehető maximális létszám: 120 fő 
1095 Budapest, Mester u. 67. József Attila Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
  Felvehető maximális létszám: 20 fő 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
  Felvehető maximális létszám: 50 fő 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor  

 Kéttannyelvű Általános Iskola 
Felvehető maximális létszám: 90 fő 

  1095 Budapest, Mester u. 19.  Molnár Ferenc Általános Iskola  
       Felvehető maximális létszám: 40 fő 

1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium     

 Felvehető maximális létszám: 80 fő 
1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított 

Általános Iskola és Gimnázium 
 A 2012/2013. tanévben szünetel. 
1098 Budapest, Lobogó u. 1. Weöres Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium 
 Felvehető maximális létszám: 50 fő” 

 6. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
   

„Az intézmény székhelyén és telephelyein alapfokú művészetoktatást nyújt klasszikus 
zene és elektroakusztikus zene zeneművészeti ágakban. 

 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 

   852020 Alapfokú művészetoktatás 
 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

   852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
   856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 

Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 

7. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, 
Budapest, IX. ker. Köztelek u. 8. (Üllői út 25. saroktelek) szám alatti (36.838/1 hrsz. 
alatt felvett) ingatlan 4/19 hányada, és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.” 

 

8. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 

9. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 

Budapest, 2012. december 06. 
Dr. Bácskai János  

polgármester 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  



 
11. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) 
elnevezéssel létesített, jelenlegi nevén Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Központ (1095 Budapest, Mester u. 67.) számára – – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott 
és a 74/1999. (II. 23.) számú, a 165/2000. (III. 28.) számú, az 552/2001. (XII. 18.) 
számú, a 348/2003 (X. 02.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/9/2006. (VI. 
06.) számú, a 325/2009. (IX. 02.) számú, a 114/2011. (IV. 06.) számú, a 215/2012. 
(V. 17.) számú, a 304/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki.”  

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja a pedagógiai 
szakszolgáltatást és a pedagógiai szakmai szolgáltatást.” 
  

4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 

5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 



 
 

12. Normatív határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
- a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (1095 Budapest, Gát u. 6.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott 
és a 272/7/1997.  (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, az 548/1999. (XII. 14.) 
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 282/2005. (VI. 
21.) számú, a 224/2006. (IX. 05.) számú, a 267/2008. (VIII. 27.) számú, a 306/2009. 
(IX. 02.) számú, a 102/2010. (V. 05.) számú, a 169/2012. (V. 03.) számú, a 
261/2012. (VI. 07.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja 
ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja a 
gyógypedagógiai óvodai nevelést és iskolai nevelés-oktatást, pedagógiai 
szakszolgáltatást.” 

 
4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Szakvélemény alapján 
- körzettel nem rendelkező, kerületi beiskolázású intézmény 
- logopédiai ellátás Ferencváros területén működő köznevelési intézményekben.” 
 

5. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény és egységes gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai módszertani intézmény  
- óvodai és általános iskolai feladatok 
- pedagógiai szakszolgálat” 

 
6. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény és egységes gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai módszertani intézmény, mely ellátja a korai fejlesztést, a 
sajátos nevelési igényű (enyhe ill. középsúlyos értelmi fogyatékos és autista) 
gyermekek napköziotthonos óvodai nevelését, az iskolai tanulók nevelését, oktatását, 
napközi otthonos nevelését. Továbbá logopédiai ellátást nyújt a Ferencváros 
területén működő köznevelési intézményekben. Az iskola diáksport- és szabadidős 
tevékenységeket szervez, támogat, iskolai könyvtárat működtet, valamint 
gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése,  
oktatása (5-8. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
- iskolai könyvtár működtetése 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562913 Iskolai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkezés 
931204 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- utazó szakember hálózat működtetése 
 
Vállalkozás: 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

7. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek. 
 

8. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 

Budapest, 2012. december 06. 
Dr. Bácskai János  
   polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap 



 
1. Melléklet 

 
 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Bakáts téri 
Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest,Bakáts tér 12.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/1/1997.  
(IX. 6.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/8/2003. (II. 6.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
265/2008. (VIII. 27.) számú, a 304/2009. (IX. 02.) számú, a 159/2012. (V. 03.) számú, a 290/2012. 
(VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
BAKÁTS  TÉRI  ÉNEK-ZENEI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  1837 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

 
2. Alapítója: Pest Város Tanácsa 

 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
általános iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

400 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 

- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám 
maximun 10 %-a 

                         - összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a. 
9. Évfolyamainak száma: Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 



10. Alaptevékenysége 
Az intézmény nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola, melyben emelt szintű ének-zenei 
oktatás folyik. Az iskola ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint 
tanulószobai nevelését. Továbbá szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat 
működtet, kulturális képzést nyújt, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók 
étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 

– érzékszervi (látás) fogyatékos 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Bakáts tér. 12. szám alatti (36.912 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerinti 
mérleg tartalmaz.  
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 



A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezetők megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
Budapest, 2012. december 06. 

 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                               polgármester 



2. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Kőrösi Csoma 
Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/10/1997.  
(IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/10/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, 
a 268/1/2006. (IX. 14.) számú, a 264/2008. (VIII. 27.) számú, a 309/2009. (IX. 02.) számú, a 161/2012. 
(V. 03.) számú, a 291/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító 
okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
KŐRŐSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA     1959. 
 
Rövidített neve: Kőrösi Kéttannyelvű Ált. Isk. 
 
 Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. 

 
2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V. B. 

 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
általános iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

400 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 

- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám 
maximum 10 %-a 

                         - összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a. 
 



 
9. Évfolyamainak száma: Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola 

- 1-8 évfolyamon egy-egy kéttannyelvű osztály  

10. Alaptevékenysége 
Az intézmény nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola, ellátja a tanulók nevelését, 
oktatását, -, napközi otthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenységet (gyógytestnevelés) végez; szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, 
könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képesség kibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 

– beszédfogyatékos 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
– gyógytestnevelés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Ifjúmunkás u. 13. szám alatti (38.236/84 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 



rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
 

Budapest, 2012. december 06. 
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                               polgármester 



3. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/13/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/13/2003. (II. 06.) 
számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 
271/2008. (VIII. 27.) számú, a 312/2009. (IX. 02.) számú, a 162/2012. (V. 03.) számú, a 292/2012. 
(VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM    1873 
 
 Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. 

 
2. Alapítója: Budapest Székesfőváros 

 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai-, a 
középiskolai nevelést és oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
Budapest Főváros és környéke 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
Többcélú intézmény, egységes iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

800 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 

- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám          
maximun 10 %-a 
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a 

9. Évfolyamainak száma: 8+4 és 4+8 évfolyamos iskola 



Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola. 
Nappali rendszerű négy- és nyolcévfolyamos gimnázium. 
nyelvi előkészítő évfolyam: max. két osztály 

 
10. Alaptevékenysége 
Az intézmény többcélú, egységes iskola, ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, 
valamint tanulószobai nevelését. Az iskola pedagógiai szakszolgáltató tevékenységet 
(gyógytestnevelés) végez; szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat 
működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 

– érzékszervi (hallás) fogyatékos 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
gyógytestnevelés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Lónyay u. 4/c.-8. szám alatti (37.002 hrsz., 37.003 hrsz., és 37.004 hrsz alatt felvett) ingatlanok, és 
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  
 



12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
 

Budapest, 2012. december 06.  
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                               polgármester 



4. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - az Általános 
Iskola és Gimnázium elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Telepy Károly Testnevelés 
Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/14/1997. (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 138/2001. (III. 27.) 
számú, a 44/14/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
13/2005. (I. 25.) számú, a 125/2008. (IV. 09.) számú, a 274/2008. (VIII. 27.) számú, a 313/2009. 
(IX. 02.) számú, a 165/2011. (V. 18.) számú, a 163/2012. (V. 03.) számú, a 293/2012. (VII. 10.), a 
…./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
TELEPY KÁROLY TESTNEVELÉS SZAKOSÍTOTT  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM                          1896.  

Rövid hivatalos neve: TELEPY ISKOLA 
 
 Székhelye: 1096 Budapest, Telepy u. 17. 

 
2. Alapítója: Budapest Székesfőváros 

 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai-, a 
középiskolai nevelést és oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
Budapest Főváros és környéke 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

7. Típusa: 
 

többcélú intézmény, egységes iskola 
 



8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

700 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám  
maximum 10 %-a 
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a 

 
9. Évfolyamainak száma: 8+4 évfolyamos iskola 

Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 
Nappali rendszerű négy évfolyamos gimnázium. 
nyelvi előkészítő évfolyam: egy osztály 

 
10. Alaptevékenysége 
Az intézmény többcélú, egységes iskola, melyben szakosított tantervű testnevelés folyik. Az 
iskola ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint tanulószobai nevelését. 
Továbbá szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat működtet, valamint 
gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 

értelmi fogyatékos 
autista 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 



Vállalkozás: 
 Vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, A Budapest, 
IX. ker. Telepy u. 17. szám alatti  (37.252 hrsz. alatt felvett) ingatlan, a IX. ker. Telepy u. 19. 
szám alatti (37.251 hrsz. alatt felvett) 1823 m2, a Budapest, IX. ker. Telepy u. 21. szám alatti 
(37.250 hrsz. alatt felvett) 914 m2 alapterületű üres ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 
szerinti mérleg tartalmaz.  
  
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos 
vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 

 
 

Budapest, 2012. december 06. 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                               polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1095 Budapest, Mester u. 67.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/8/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 121/2006. (IV. 11.) számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 
268/2008. (VIII. 27.) számú, a 307/2009. (IX. 02.) számú, a 273/2011. (IX. 21.) számú, a 214/2012. (V. 
17.) számú, a 303/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító 
okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAFOKÚ M ŰVÉSZETI ISKOLA     1868.  
 

Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 67. 
  
 - telephelyei: 
 1092 Budapest, Bakáts tér 12.  Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 
1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és  
     Gimnázium 

 
2. Alapítója: Pest Város Tanácsa 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást, valamint az alapfokú művészetoktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 

önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
7. Típusa: többcélú intézmény, összetett iskola 
 
8. Felvehető maximális tanulólétszám:  

Általános iskolában: 475 fő 

Művészeti iskolában:400 fő 



1095 Budapest, Mester u. 67. József Attila Általános Iskola És Alapfokú Művészeti  
     Iskola 

      Felvehető maximális létszám: 190 fő 
1092 Budapest, Bakáts tér 12.  Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 

Felvehető maximális létszám: 70 fő 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 

Felvehető maximális létszám: 70 fő 
1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és  
     Gimnázium 

      Felvehető maximális létszám: 70 fő 
 
9. Évfolyamainak száma: 
 
 Általános iskolában 

Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola 
- 1-4 évfolyamon iskolaotthonos osztály  
/Az átlaglétszámnál alacsonyabb osztálylétszámokkal működik./ 
 
Művészeti iskolában 
- 2 előképző évfolyam 
- 6 alapfokú művészeti évfolyam 
 

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, 
kifutó rendszerben megvalósuló képzésben: 

 
KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészet: 
- grafika 
- festészet 
Iparművészet: 
- kézművesség 
 
SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
- Színjáték 
- Bábjáték 

 TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
- néptánc 

 
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. 
számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben: 
  

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

 
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat  
 
SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
 
Színjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig) 
Főtárgy: dráma és színjáték 

 
Bábjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig) 



 Főtárgy: bábjáték 
 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 
Néptánc tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig) 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 
10. Alaptevékenysége 
Az intézmény többcélú, összetett iskola; ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, 
iskolaotthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola szervezi, támogatja az iskolai diáksport-
tevékenységet, könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók 
étkeztetéséről. Az intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban 
alapfokú művészetoktatást végez. 

 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágban 
- iskolai könyvtár működtetése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 

integrálható 
- értelmi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd, 
valamint 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Mester u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlan, melyből a Ferencvárosi Pedagógiai 
Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ a földszinten 262  m2-t, az első emeleten  145  m2-t 
(szakszolgáltató), valamint a negyedik emeleten 94  m2-t  (szakmai szolgáltató) használ önállóan, és 
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 



12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 

          
         Dr. Bácskai János 
             polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Melléklet 

 

Alapító okirat 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Lobogó u. 1.) számára – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/15/1997. 
(IX. 06.) számú, a 99/2001. (II. 27.) számú, a 60/2002. (II. 26.) számú, a 118/2003. (IV. 03.) számú, a 
272/2/2004. (VI. 17.) számú, a 272/11/2004. (VI. 17.) számú, a 13/4/2005. (I. 25.) számú, 28/2005. (I. 
25.) számú, a 275/2008. (VIII. 27.) számú a 314/2009. (IX. 02.) számú, a 216/2012. (V. 17.) számú, a 
305/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM  1962. 
  

Rövid neve: WEÖRES SÁNDOR ISKOLA 

 
Székhelye:  1098 Budapest, Lobogó u. 01.  
Tagintézménye:  1098 Budapest, Toronyház u. 21. 
- telephelyei:  1098 Budapest, Napfény u. 03. 
 Tanuszoda; 1098 Budapest, Lobogó u. 01. U. 1. 
 Jégcsarnok; 1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1. 

 
(A kötelező úszásoktatás, korcsolyaoktatás foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az 
iskolai sportkör működtetéséhez. 

 
2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V.B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai-, valamint a 
középiskolai nevelést és oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre:  

Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően (általános iskola) 
Budapest Főváros és környéke (gimnázium) 

 
6. Jogállása: 

önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

7. Típusa: Többcélú intézmény, egységes iskola  
 



8. Felvehető maximális tanulólétszám: 800 fő 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
 - gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám maximum 10 %-a 
 - összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a 

 
9. Évfolyamainak száma: 
 8+4 évfolyamos iskola 

Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola.  
- 1-4 évfolyamon iskolaotthonos osztály  
 
Nappali rendszerű négyévfolyamos gimnázium. 
- nyelvi előkészítő évfolyam: maximum két osztály 

 
10. Alaptevékenysége 
Az intézmény többcélú, egységes iskola, ellátja a tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, 
iskolaotthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Továbbá szervezi, támogatja az iskolai diáksport-
tevékenységet (úszásoktatás, korcsolyaoktatás), könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók 
és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 

Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 

- iskolai könyvtár működtetése 
- belső vizsgarendszer a vizsgaszabályzat szerint 
- drámapedagógia 
- képesség-kibontakoztató felkészítés 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
Integrálható 

- mozgássérült (testi fogyatékos) 
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
valamint 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
- korcsolyaoktatás, szabadidős korcsolyáztatás 
- úszásoktatás 



 

Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 

11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, 
Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/1 hrsz.-ú, I. 1. szám alatt felvett), a IX. 
ker. Lobogó u. 01. szám alatti (38.236/129/A/1 hrsz.-ú I. 1. szám alatt felvett), és a Budapest, IX. ker. 
Napfény u. 03. szám alatti (38.236/312 hrsz alatt felvett) ingatlanok, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, 
Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/2 hrsz.-ú, J. 1. szám alatt felvett) 
Jégcsarnokot az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által 
jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes használati jog. 
Továbbá használja még a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező, IX. ker. Lobogó u. 01. szám alatti (38.236/129/A/2 hrsz.-ú U. 1. szám alatt felvett), Tanuszodát 
az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által jóváhagyott 
megállapodás szerinti ingyenes használati jog. 
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 
          Dr. Bácskai János 

                                                                                                        polgármester 
 



 
7. Melléklet 

 
 

Alapító okirat 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Molnár Ferenc 
Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. 
§ (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/2/1997. 
(IX. 06.) számú, a 316/1999. (VI. 15.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/12/2003. (II. 06.) 
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 272/2008. (VIII. 27.) számú, a 273/2008 (VIII. 27.) számú, a 
311/2009. (IX. 02.) számú, a 116./2011. (IV. 06.) számú, a 217/2012. (V. 17.) számú, a 306/2012. (VII. 
10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA        1902.     
 

Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 19. I. 1. 
 

  - telephelye: Tanuszoda; 1095 Budapest, Mester u. 19. U. 1. 
 
(A kötelező úszásoktatás foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az iskolai sportkör 
működtetéséhez.) 

 
2. Alapítója: Budapest Székesfőváros 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 

önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
7. Típusa: Általános iskola 

 
8. Felvehető maximális tanulólétszám: 600 fő 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
 - gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám maximun 10 %-a 
 - összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a 
 



 
9. Évfolyamainak száma: 

Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola. 
- 1-4 évfolyamon iskolaotthonos osztály 
- Logopédiai osztály, az első és második évfolyamon 

 
10. Alaptevékenysége 
Az intézmény nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola, ellátja a tanulók nevelését, 
oktatását, napközi otthonos-, iskolaotthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola pedagógiai 
szakszolgáltató tevékenységet (gyógytestnevelés) végez; szervezi, támogatja az iskolai diáksport-
tevékenységet (úszásoktatás), könyvtárat működtet, kulturális képzést tart, valamint gondoskodik a 
tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 

Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- mozgássérült (testi fogyatékos) 
- beszédfogyatékos 
- autista 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd, 
valamint 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd; 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- gyógytestnevelés 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
-  úszásoktatás tanköteles korosztály számára (adott körzet szerint) 

 
 Vállalkozás:Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/1 hrsz.-ú, I.1. szám alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, 



Budapest, IX. ker. Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/2 hrsz.-ú, U.1. szám alatt felvett) Tanuszodát 
az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által jóváhagyott 
megállapodás szerinti ingyenes használati jog. 
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 

          Dr. Bácskai János  
               polgármester 

 
 



 
 

8. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Kosztolányi 
Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 
272/9/1997. (IX. 6.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 269/2008. 
(VIII. 27.) számú, a 308/2009. (IX. 02.) számú, a 160/2012. (V. 03.) számú, a 260/2012. (VI. 07.) 
számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA      1965. 
 
 Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. 

 
2. Alapítója:  IX. kerületi Tanács V. B. 

 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
általános iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

400 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám                          
maximum 10 %-a 
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a. 
 



9. Évfolyamainak száma: Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 
- 1-4 évfolyamon iskolaotthonos osztályt is működtet 

10. Alaptevékenysége 
Az intézmény nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola, ellátja a tanulók nevelését, 
oktatását, iskolaotthonos-, napközi otthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Az iskola szervezi, 
támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók 
és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
(1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
(5-8. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 

- mozgássérült (testi fogyatékos) 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd 
 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Ifjúmunkás u. 1. szám alatti (38.236/209 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 



fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                               polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Melléklet 

 
 

Alapító okirat 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Leövey Klára 
Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 1.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 167/1995. (VI. 27.) számú határozattal megalkotott és a 272/11/1997.  
(IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 97/2000. (II. 29.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
239/2002. (VI. 18.) számú, a 44/11/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2004. (XI. 06.) számú, a 135/2004. 
(IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 270/2008. (VIII. 27.) számú, a 310/2009. (IX. 02.) számú, 
a 218/2012. (V. 17.) számú, a 307/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
LEÖVEY  KLÁRA  GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA    1955.  
 

Székhelye: 1096 Budapest, Vendel u. 1. 
 

 - telephelye:  Tornacsarnok; 1096 Budapest, Vendel u. 10-16. 
(A kötelező testnevelés foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az 
iskolai sportkör működtetéséhez.) 

 
2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V.B. 

 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
 
4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja a középiskolai nevelést és 
oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre:  

Budapest Főváros és környéke 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 

- önálló jogi személy 
- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 
7. Típusa: többcélú intézmény, egységes iskola 
 
8. Felvehető maximális tanulólétszám:  

Nappali képzésben: 720 fő 
Felnőtt oktatásban: 560 fő 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
 - gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám maximun 10 %-a 
 - összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a 
 



 
9. Évfolyamainak száma: 

A) Nappali rendszerű hat és négy évfolyamos gimnázium. 

- nyelvi előkészítő évfolyam: max. két osztály 
 

B) 1/13. és 2/14. (szakképző) évfolyamon szakközépiskolai oktatás/képzés 

Szakmacsoport: Informatika 
    Ügyvitel 

Új osztályok, szakmacsoporton belül indítható szakmák és létszámok meghatározásáról a 
fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. 
 
- Informatikai rendszergazda (OKJ: 54 481 03) 
- Informatikus (OKJ: 54 481 04) 
- Multimédia – alkalmazásfejlesztő (OKJ: 54 213 04) 
- Irodai asszisztens (OKJ: 33 346 01) 
- Ügyviteli titkár (OKJ: 54 346 01) 
 

C) Négy évfolyamos iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatás. 

 
D) Felnőttképzés  

 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés az OKJ előírásai szerint 
ECDL, EBD*L és különböző tanfolyamok 
 

10. Alaptevékenysége 
Az intézmény többcélú, egységes iskola, melyben nappali képzés és felnőttoktatás folyik. Ellátja a 
tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos-, valamint tanulószobai nevelését. Gimnáziumi oktatást, 
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatást, szakközépiskolai 
szakmai oktatást nyújt.  Továbbá szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet, könyvtárat 
működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az iskolában dolgozók étkeztetéséről. Az intézmény 
további szolgáltatásai között szerepel az iskolarendszeren kívüli nem szakmai és szakmai oktatás; 
foglakoztatást elősegítő képzések, szakmai továbbképzések, vizsgák szervezése. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
853100 Általános középfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 



rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai 
szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 
valamint 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglakoztatást elősegítő képzések 
855935 Szakmai továbbképzések 

 
ECDL, EBD*L vizsgáztatás, Euro nyelvvizsgáztatás, szakképesítést nem igénylő munkakörök 
ellátására felkészítő betanítás, képzés (nyelvoktatás, felvételi előkészítő, egyéb tanfolyamok), 
felnőttképzési szolgáltatások nyújtása 

 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Vendel u. 1. szám alatti (37.394 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti 
mérleg tartalmaz. 
A IX. ker. Vendel u. 10-16. szám alatti Tornacsarnok korlátozott, az 1. pontban megjelölt feladatok 
teljesítésére irányuló használati joga külön, az Alapító által jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes 
használati jog. 
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 



fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 

 
Dr. Bácskai János  

                                                                                                                                             polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Ferencvárosi 
Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola (1092 Budapest, Köztelek u. 8.) számára – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú 
határozattal megalkotott és a 272/5/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, 135/2004. (IV. 
01.) számú, 13/2005. (I. 25.) számú, 97/2006. (III. 07.) számú, 276/2008. (VIII. 27.) számú, a 
315/2009. (IX. 02.) számú, a 274/2011. (IX. 21.) számú, a 219/2012. (V. 17.) számú, a 308/2012. (VII. 
10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
FERENCVÁROSI ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA   

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA                        1910   
 

Székhelye: 1092 Budapest, Köztelek u. 8. 
 - telephelyei: 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 
1095 Budapest, Mester u. 67.  József Attila Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
1091 Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános 

Iskola 
1095 Budapest, Mester u. 19. Molnár Ferenc Általános Iskola 
1093 Budapest, Lónyay u. 4/c.-
8. 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola 
és Gimnázium 

1098 Budapest, Lobogó u. 1. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
  

 

2. Alapítója: Budapest Székesfőváros 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az alapfokú művészetoktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre:  

elsősorban Budapest IX. kerület 
Budapest Főváros és környéke 
 



6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

7. Típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 
 
8. Felvehető maximális tanulólétszám: 700 fő 

1092 Budapest, Köztelek u. 8. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola 
Felvehető maximális létszám: 250 fő 

1092 Budapest, Bakáts tér 12. Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola  
   Felvehető maximális létszám: 120 fő 
1095 Budapest, Mester u. 67. József Attila Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
  Felvehető maximális létszám: 20 fő 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. Kosztolányi Dezső Általános Iskola 
  Felvehető maximális létszám: 50 fő 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. Kőrösi Csoma Sándor  

 Kéttannyelvű Általános Iskola 
Felvehető maximális létszám: 90 fő 

  1095 Budapest, Mester u. 19.  Molnár Ferenc Általános Iskola   
     Felvehető maximális létszám: 40 fő 

1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium     

 Felvehető maximális létszám: 80 fő 
1096 Budapest, Telepy u. 17. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános 

Iskola és Gimnázium 
 A 2012/2013. tanévben szünetel. 
1098 Budapest, Lobogó u. 1. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

                                                                                   Felvehető maximális létszám: 50 fő 
9. Évfolyamainak száma: 

   2 előképző évfolyam (1 dalosjáték óvodások és iskolások részére, 1 előképző) 
- 6 (illetve 4) alapfokú zeneiskolai évfolyam 
- 4 (illetve 6) továbbképző évfolyam 

 
Tanszakait a törvény előírásai szerint működteti. 
 

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, 
kifutó rendszerben megvalósuló képzésben: 
 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
  

A) Klasszikus zene 
  Hangszeres tanszak: 

- furulya    - szaxofon 
- fuvola    - ütő 
- oboa    - gitár 
- klarinét    - zongora 
- fagott    - orgona 
- kürt    - hegedű 
- trombita    - brácsa 
- bariton    - gordonka 
- harsona    - nagybőgő 
- tuba     
Vokális tanszak: 
- magánének 

 



Elméleti tanszak: 
- szolfézs 
- zeneelmélet 
- zenetörténet-zeneirodalom 

 
Egyéb tanszak: 
- kamarazene 
- zenekar 

 
B) Elektroakusztikus zene 
 Szintetizátor tanszak: 

- szintetizátor 
 
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. 
számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben: 
 
A) Klasszikus zene 
Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott) 
Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba) 
Akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő) 
Billentyűs tanszak (tantárgyai: zongora, orgona) 
Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka nagybőgő) 
Vokális tanszak (tantárgya: magánének) 
Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 
Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus) 
 
B) Elektroakusztikus zene: 
Billentyűs tanszak (tantárgyai: klasszikus szintetizátor) 
 
10. Alaptevékenysége: 
Az intézmény székhelyén és telephelyein alapfokú művészetoktatást nyújt klasszikus zene és 
elektroakusztikus zene zeneművészeti ágakban. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
 852020 Alapfokú művészetoktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
            856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Köztelek u. 8. (Üllői út 25. saroktelek) szám alatti (36.838/1 hrsz. alatt felvett) ingatlan 4/19 hányada, 
és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 



fedezi. 
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 

 
 

     Dr. Bácskai János  
         polgármester 

 
 
 
 
 
 



 
 

11. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - Ferencvárosi 
Nevelési Tanácsadó (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) elnevezéssel létesített, jelenlegi nevén 
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ (1095 Budapest, Mester u. 67.) 
számára – a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 21 § (3) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú 
határozattal megalkotott és a 74/1999. (II. 23.) számú, a 165/2000. (III. 28.) számú, az 552/2001. (XII. 
18.) számú, a 348/2003 (X. 02.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/9/2006. (VI. 06.) számú, a 
325/2009. (IX. 02.) számú, a 114/2011. (IV. 06.) számú, a 215/2012. (V. 17.) számú, a 304/2012. (VII. 
10.), a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
FERENCVÁROSI PEDAGÓGIAI  
SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT    1968. 
 

Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 67.  
 
2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja a pedagógiai szakszolgáltatást és 
a pedagógiai szakmai szolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre:  

Budapest IX. kerületben lakó, ill. a IX. kerület intézményeibe járó gyermekek, szüleik és 

pedagógusaik ellátása. 

 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 

önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
7. Típusa: Többcélú intézmény - közös igazgatású közoktatási intézmény 

 
8. Alaptevékenysége: 
 



Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
A Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ többcélú, közös igazgatású 
közoktatási intézmény. Oktatást kiegészítő tevékenységet végez, melynek keretén belül pedagógiai 
szakszolgáltató tevékenységet lát el, valamint pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújt. 

 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  

Diagnosztikai, pszichoterápiai, egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység 
- Gyermekterápiás munkacsoport működtetése diagnosztikai és fejlesztő munka 
- Diagnosztizálás 
- Pszichoterápiás gondozás 
- Egyéni és csoportos sérülés- specifikus fejlesztő foglalkozás 
- Kreatív művészeti csoportfoglalkozás 
- Szakmai konzultációk tartása 
- Esetmegbeszélő csoportok működtetése 
- Pedagógiai- pszichológiai munkacsoport működtetése a kerület nevelési és oktatási 
intézményeiben (fejlesztő pedagógia és iskolai pszichológiai feladatok ellátására) 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  
- Pedagógus továbbképzés (saját szakterületen) 
- Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 
- Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése 
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 
- Tanuló tájékoztató tanácsadás 
- Tantárgygondozói hálózat működtetése 

 
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Mester u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlanból a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Központ a földszinten 262  m2-t, az első emeleten  145  m2-t (szakszolgáltató), 
valamint a negyedik emeleten 94  m2-t  (szakmai szolgáltató) használ önállóan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 
10. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 

 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
11. Vezetőjének megbízási rendje: 



Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
Budapest, 2012. december 06. 

 
Dr. Bácskai János  

                                                                                                                                          polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1095 
Budapest, Gát u. 6.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/7/1997.  (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 
23.) számú, az 548/1999. (XII. 14.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 282/2005. (VI. 21.) számú, a 224/2006. (IX. 05.) számú, a 267/2008. (VIII. 27.) számú, a 
306/2009. (IX. 02.) számú, a 102/2010. (V. 05.) számú, a 169/2012. (V. 03.) számú, a 261/2012. (VI. 
07.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY    1952. 
 
 Székhelye: 
                - telephelye: 

1095 Budapest, Gát u. 6.   100 fő  
1095 Budapest, Thaly K. u. 17.    36 fő 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.    84 fő 

220 fő 
 

2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V. B.  
 

3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. Közfeladata: 
Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja a gyógypedagógiai óvodai 
nevelést és iskolai nevelés-oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Szakvélemény alapján 
- körzettel nem rendelkező, kerületi beiskolázású intézmény 
- logopédiai ellátás Ferencváros területén működő köznevelési intézményekben. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény és egységes 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény  



- óvodai és általános iskolai feladatok 
- pedagógiai szakszolgálat 
 
 

8. Felvehető maximális tanulólétszám: 220 fő 
 
9. Évfolyamainak száma: 
A.) Korai fejlesztés 0-5 éves korig  1 csoport 11 fő 

     1 ambuláns csoport 26 fő 
B.) Napköziotthonos óvoda   4 csoport  47 fő 
C.) Nappali rendszerű gyógypedagógiai  
       általános iskola 1-8. évfolyamon 10 csoport                100 fő   
D.) Autista óvoda és általános iskola  1+4 csoport            36 fő 

10. Alaptevékenysége 
Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény és egységes gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai módszertani intézmény, mely ellátja a korai fejlesztést, a sajátos nevelési igényű (enyhe 
ill. középsúlyos értelmi fogyatékos és autista) gyermekek napköziotthonos óvodai nevelését, az 
iskolai tanulók nevelését, oktatását, napközi otthonos nevelését. Továbbá logopédiai ellátást nyújt a 
Ferencváros területén működő köznevelési intézményekben. Az iskola diáksport- és szabadidős 
tevékenységeket szervez, támogat, iskolai könyvtárat működtet, valamint gondoskodik a tanulók és az 
iskolában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (5-8. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
- iskolai könyvtár működtetése 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562913 Iskolai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkezés 
931204 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- utazó szakember hálózat működtetése 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 



11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Gát u. 6. szám alatti (37.716/2 hrsz. alatt felvett), a Budapest, IX. ker. Thaly K. u. 17. szám alatti 
(37.716/1 hrsz. alatt felvett) iskola által használt ingatlanok, a Budapest, IX. ker. Vágóhíd u. 35. szám 
alatti (38.286/5 hrsz. alatt felvett) ingatlan „A” épület (elülső épület) egy része (840 m2 ), és 
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  
 
12. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                                polgármester 

 


