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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
160/2012. (V. 03.) számú, valamint a 169/2012. (V. 03.) számú határozatával módosította a 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát. 
 
1. A 160/2012. (V. 03.) számú határozattal elfogadott alapító okiratban a Magyar 
Államkincstár javaslata alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé: 
 

• Az alapító okirat 3. pontjában az intézmény fenntartóját és irányítóját külön kell 
választani. 

 
• Az iskola évek óta alsó évfolyamon iskolaotthonos rendszerben működik. Ahhoz, 

hogy a normatíva minden iskolaotthonos osztályra is igényelhető legyen, az alapító 
okiratban nem szükséges külön megjelölni az évfolyamonkénti osztályok számát. 
Ezért az „egy-egy” szavak törlése javasolt. 

 
• A 10. pontban a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről 

rendelkező 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet szerint az intézmény 
alaptevékenységének szöveges meghatározása is szükséges, ennek megfelelően ezt a 
pontot ki kell kiegészíteni. 

 
Az alapító okirat 10. pontjában –elírás miatt- az alábbiak törlése szükséges: 

• 852021 szakfeladatrend szerinti besorolásból az „(emelt szintű ének-zenei oktatás)” 
szövegrész törlésre kerül.. 

 
• Törölni kell továbbá a „855100 Sport, szabadidős képzés” szakfeladatot, melyet az 

intézmény nem látja el. 
 
 
2. A 169/2012. (V. 03.) számú határozattal elfogadott alapító okirat 3. pontjában szintén külön 
kell feltüntetni az intézmény fenntartóját és irányítóját. 
 
A 10. pontban az alábbi három módosítást kell végrehajtani: 
 

• A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről rendelkező 56/2011. 
(XII. 31.) NGM rendelet szerint az intézmény alaptevékenységének szöveges 
meghatározása is szükséges, ennek megfelelően ezt a pontot kiegészíteni szükséges. 

 
• A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 2010. július 1.-én hatályba lépett alapító okiratának „10. 
Ellátandó tevékenységei” pontjában alaptevékenységének, kiegészítő 
tevékenységének, kisegítő tevékenységének, valamint vállalkozási tevékenységének 
meghatározása szerepelt. 



 
A 169/2012. (V. 03.) számú határozat alapján kiegészítő tevékenység, valamint 
kisegítő tevékenység az  alapító okiratban a továbbiakban már nem jelenik meg, 
ugyanakkor az eddigi kiegészítő tevékenység alaptevékenységként kell hogy 
szerepeljen az alábbiak szerint, amely a fenti határozatból kimaradt: 

 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- utazó szakember hálózat működtetése 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 

szervezése 
 

• Az intézmény szervezi, támogatja az iskolai diáksport-tevékenységet ezért az alábbi 
szakfeladat megjelenítése is szükséges: 

 
931204 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 

 
 
Az alapító okiratok pontosítása nem minősül átszervezésnek, a tevékenységek ellátása eddig 
is szerepelt a feladatok között. 
A fentiek alapján javasolom Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 160/2012. (V. 03.) számú, valamint a 169/2012. (V. 03.) számú 
határozat módosítását. 
 
 
Budapest, 2012. május 30. 
 

 
 
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 Képviselő-testülete 

160/2012. (V. 03.) számú határozatának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
160/2012. (V. 03.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

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

 
2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„9. Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 
- 1-4 évfolyamon iskolaotthonos osztályt is működtet” 

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

„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.” 

 
 
 

Budapest, 2012. június 7. 
Dr. Bácskai János  

polgármester 
 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Normatív határozati javaslat: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

169/2012. (V. 03.) számú határozatának módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
169/2012. (V. 03.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

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

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

„10. Alaptevékenysége 
Többcélú, közös igazgatású közoktatási 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 Önkormányzatának fenntartásában működő nevelési, 
valamint nevelési és oktatási 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 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 
szervezése 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
 

Budapest, 2012. június 7. 
Dr. Bácskai János  
   polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: Alapító okiratok egységes szerkezetben. 
 



 
 
 

1. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) számára – a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a jelen határozatával a 187/1994. (IV. 26.) 
számú határozattal megalkotott és a 272/9/1997.  (IX. 06.) 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 …/2012. (VI.07.) 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: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába 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. június 7. 
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Általános iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára – 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 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. 6.) 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 …/2012. (VI.07.) 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: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a gyógypedagógiai óvodai 
nevelést és iskolai nevelés-oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást, pedagógiai szakmai szolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Szakvélemény alapján 
- körzettel nem rendelkező, kerületi beiskolázású intézmény 
- logopédiai ellátás tekintetében, a Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő nevelési, 
valamint nevelési és oktatási intézményeiben 
 



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

 
többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
- óvodai és általános iskolai feladatok 
- pedagógiai szakszolgálat 
- pedagógiai szakmai szolgálat 
 

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 közoktatási 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 Önkormányzatának fenntartásában működő nevelési, valamint nevelési és 
oktatási 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 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 
 
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. június 7. 
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                            polgármester 


