Kivonat 2/4. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.§ (2) bekezdése értelmében Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján az 1895. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)
Polgári Fiúiskola (alapításkori név) Németh László Általános Iskola (jelenlegi név)
intézmény számára 277/2009. (VI.17.) számú határozatával kiadott alapító okiratát az
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató értelmében
felülvizsgálta és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-ának, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet és a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.

1.) Költségvetési szerv neve, székhelye
Németh László Általános Iskola
1084 Budapest
Német utca 14.
telephelyei
sportudvar:

1084 Budapest
József u. 22.
1084 Budapest
Német u. 12.

játszóudvar:
OM azonosítója:

034921

2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve
Budapest Székesfőváros, 1895.
3.) Költségvetési szerv fenntartója
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67.
4.) Költségvetési szerv irányító és fenntartó szerve
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.
5.) Költségvetési szerv típusa az 1993. évi LXXIX. törvény alapján:általános iskola
évfolyamainak száma:
felvehető maximális tanulólétszám:
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8 évfolyam
560 fő
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6.) Költségvetési szerv működési köre
Körzete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
által meghatározott utcanév jegyzék szerint.
7.) Típus szerinti besorolás
Az iskola közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. A közoktatási törvényben
foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik.
8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján közfeladata a közoktatás, mely
magában foglalja az általános iskolai nevelést és oktatást.
a.) alaptevékenysége
Az iskola a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 26.§ (1), (4) bekezdése alapján 8
évfolyammal rendelkező intézmény, ahol – az e törvény 6.§ (2) bekezdésében
meghatározottak szerinti – alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az intézmény a Képviselő-testület
által elfogadott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét (képességkibontakoztató és
integrációs felkészítés). Az angol és testnevelés emelt szintű oktatása mellett az intézmény
magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat, valamint ellátja a megismerő
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus
okra vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett,
beszédfogyatékos, enyhe fokban hallásfogyatékos, az akadálymentesítést nem igénylő testi
fogyatékos és érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó) sajátos nevelési igényű tanulók oktatását
is. Első-negyedik évfolyamon iskolaotthon és logopédiai osztály működik.
Főtevékenység
TEÁOR száma
8520
Államháztartási
szakágazat száma
852010

Megnevezése
Alapfokú oktatás
Államháztartási szakágazat megnevezése
Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése
Szakfeladat száma
852000
852011
852012
852013
852021

Szakfeladat megnevezése
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
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852022
852023
855911
855912
855913
855914
855915
855916
562913
562917
931204
841901
855937

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás

b.) Vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori
éves költségvetésének a kiadásából nem fordíthat összeget.
Szakfeladatok száma, megnevezése
Szakfeladat száma
682002

Szakfeladat megnevezése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján
Az iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Külön megállapodás alapján
az intézményen belül működő gazdasági szervezet ellátja az alábbi önállóan működő
intézmények pénzügyi-gazdasági tevékenységét.
Ssz
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.

Intézmény neve
Deák Diák Általános Iskola
Lakatos Menyhért Józsefvárosi
Művelődési Központ
Losonci Téri Általános Iskola
Práter Általános Iskola

Címe
1081 Bp. Köztársaság tér 4.
Általános

1086 Bp. Erdélyi u. 6-8.
1083 Bp. Losonci tér 1.
1082 Bp. Práter u. 15.

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.
Nyelvű Általános Iskola
Józsefvárosi
Egységes
Gyógypedagógiai
1084 Bp. Tolnai L. u. 11-15.
Módszertani Központ és Általános Iskola
Vajda Péter Ének-zenei Általános és
1089 Bp. Vajda P. u. 25-31.
Sportiskola
Józsefvárosi Zeneiskola
1082 Bp. Nap u. 33.
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9
.

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó

1081 Bp. Köztársaság tér 4.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon
A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 34915 hrsz. alatt felvett 1649 m2
alapterületű, természetben 1084 Bp. Német u. 14. alatt található, a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező – általános iskola megnevezésű –
felépítményes ingatlan használata (a függelékben szereplő helyiséglista szerint), a 34916 hrsz.
alatt felvett 538 m2 alapterületű, természetben 1084 Bp. József u. 22. alatt található, a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan
(sportudvar) használata, a 34914 hrsz. alatt felvett 551 m2 alapterületű, természetben 1084 Bp.
Német u. 12. alatt található, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlan (játszóudvar) használata, valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi
eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az irányadók.
10.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezések pályázat útján történnek a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 138/1992. (X.8.) számú Korm. rendelet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény figyelembevételével.
11.) Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya
A munkavállalók foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében
történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről az irányadó.
12.) Az intézmény képviseletére jogosultak
Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.
Záró rendelkezés
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2011.(II.17.) számú határozatával
elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testület 277/2009. (VI.17.)
számú határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép.
Hatályos: 2011. március 1-től.
Budapest, 2011. február 17.
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…………………………………..
Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

…………………………………..
Dr. Kocsis Máté
polgármester
Függelék

Helyiségek
Tanterem
Szaktanterem
logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba
Tornaterem
Tornaszoba
Sportudvar
igazgatói iroda
nevelőtestületi szoba
helyettesi iroda
gazdasági vezetői iroda
ügyviteli helyiség
Könyvtár
Könyvtárszoba
orvosi szoba
Sportszertár
aula (előtér, közösségi tér)
Porta
Ebédlő
Főzőkonyha
Melegítőkonyha
tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt
Étkező
Öltöző
hideg-meleg vizes zuhanyozó
személyzeti WC
tanulói WC
Mosléktároló
Éléskamra
Raktár
Szertár
egyéb:gázfogadó
egyéb:klubhelyiség
szolgálati lakás
Terasz
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Helyiségek
száma
23
7
4
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
8
1
1
9
5
1
1
1
1
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