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HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához 
szükséges Módosító Okirat és egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadásáról 
 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító 
Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: 2012. szeptember 10. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 

 

 

Bencsik Mónika      Tóthné Pataki Csilla 
             Polgármester       Jegyző 
 
 
 

A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 8 képviselő 
8 igen szavazattal fogadta el. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Módosító Okirat 
 

A Nagykovácsi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi Általános Iskola 
83/2012. (VI.21) számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár 2012. 
augusztus 3.-án kelt végzése alapján az alábbiak szerint módosítja: 
A 7. pontban felsorolt szakfeladatok közül törlésre kerül a 850001 számú szakfeladat (Közoktatási és 
kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél), mert 
megszűnt ez a szakfeladat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására alkotott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2)  és az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban Közokt. 
Tv.) 37. § (5) szerinti tartalommal. 
 
1. Az intézmény neve: 
1.1. Nagykovácsi Általános Iskola 
 
1.2. OM azonosítója: 032446 
 
2. Székhelye: 
2.1. 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 101. 
 
2.2 A költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója: 650638 

 
3.  Az intézmény alapítója és fenntartója: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. 
 
4.  Az alapítás ideje, alapításról rendelkező jogszabály megjelölése: 
1993. (9/1993. (I.25.) Kt. sz. határozat) 
 
5.  Az intézmény felügyeleti szerve:  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak alapján kötelező 
feladatként látja el az általános iskolai oktatást. 

 
6. A költségvetési szerv  közfeladata: 

Nyolc évfolyammal működő általános iskola. 

 
7. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a/ 1-8. évfolyamos általános iskola 
b/ napközi otthonos ellátás, tanulószoba 
c/ beilleszkedési – tanulási és magatartási problémával küzdő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése és oktatása 1-8. évfolyamon, a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján   
d/ sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása.1-8. 
évfolyamon 

 Sajátos nevelési igényű gyermek tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján:  

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzd.  

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  

 
Szakágazat száma és megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alapított költségvetési szerv feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által kiadott 
Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Rendje szerinti besorolás (a TEÁOR), illetve a 
szakfeladat rend besorolás szerint: 

 

 

 



 

TEÁOR szerint    KSH szakfeladat rend szerint  

Száma  Neve  Száma  Neve 

8520 Alapfokú Oktatás  852011  Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása  

(1-4. évfolyam) 

     852021  Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam) 

     855911  Általános iskolai napközi otthoni  

       nevelés     

852012  Sajátos nevelési igényű általános 

iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű gyermek tanuló, aki a 
szakértői és rehabi-litációs bizottság 
szakvéleménye alapján:  

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

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

 

852022  Sajátos nevelési igényű általános 

iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű gyermek tanuló, aki a 
szakértői és rehabi-litációs bizottság 
szakvéleménye alapján:  

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

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.  

5629 Egyéb vendéglátás   562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

562917  Munkahelyi étkeztetés 
 
9312 Sporttevékenység  

és támogatása   931204  Iskolai, diáksport-tevékenység  

és támogatása 

6820 Saját tulajdonú, bérelt 

 ingatlan bérbeadása,  
üzemeltetése           680002  Nem lakóingatlan  

bérbeadása, üzemeltetése 



8.A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenységet nem végez. 

 
9. A költségvetési szerv működési köre:  
Nagykovácsi közigazgatási területe. 

 
10.  Irányító szerv(ek) megnevezése, székhelye 
10.1. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A költségvetési szerv alapítása, átalakítása, 
megszüntetése, továbbá a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyása: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ). 

10.2. Egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult : 
10.2.1. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői 
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ). 

10.2.2. A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-
ellenőrzése: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ). 

10.2.3. A költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése: 
Nagykovácsi polgármestere 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ). 

10.2.4. A jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy 
utólagos jóváhagyása: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ). 

10.2.5. Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására: 
Nagykovácsi polgármestere 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ). 

 

11. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

A pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátja:  

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala  

(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. ). 

 
12. A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetőjét az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) – a 
közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, továbbá a 
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11-14. §-ai 
figyelembevételével – közalkalmazotti jogviszony keretein belül, pályázat útján, öt év, határozott 
időtartamra nevezi ki. 
 
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazottak. A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak 
kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló 
jogviszony megszűnésére, megszűntetésére elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
többször módosított 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. kifejezett rendelkezése 



hiányában, másodlagosan a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
rendelkezései az irányadók. 

14. A költségvetési szerv típusa:  általános iskola (1- 8 évfolyamos) 
 

15.  A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
15.1. Az irányító szerv, Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja, használatra átadja 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Nagykovácsi, Kossuth L. u. 
101. sz. alatt lévő 133 hrsz.-ú, belterületi felépítményes ingatlant. 
 
15.2. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékeit 
(adatait) az ingatlan tulajdonosa, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a tárgyévi 
költségvetése végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, folyamatosan 
rögzítik, és nyilvántartják. 
 
15.3. A szerv ingó vagyonához tartoznak a kétévente felvett intézményi leltár szerint nyilvántartott 
eszközök, melyeket a szerv a feladata ellátásához szabadon felhasználhat. 
 
16.  A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: 
 
A szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatai ellátásához szabadon használhatja. 
Egyéb célú hasznosítás az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.  
A szerv székhely ingatlana az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így a 
szerv a székhely ingatlant nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
 
17.  Maximális gyermek-, tanulólétszám: 450 fő 
 
18.  A tagozat megnevezése:  alapfokú oktatás 
 
19.  Az évfolyamok száma:  1-8 évfolyam 
 
20.  A művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:  -- 
 
 
Nagykovácsi, 2012. szeptember. 06. 
 
 
 
 
         Bencsik Mónika  
           Polgármester 
 
Záradék: 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratát Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2012. (IX.06.) határozatával 2012. szeptember 6-i 
hatállyal hagyta jóvá.  


	ingatlan bérbeadása,

