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KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ  

ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ALAPÍTÓ OKIRATA  

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Újhartyáni Német 

Nemzetiségi Általános Iskola (2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1.) alapítója és irányító szerve – az 

államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 88. §-ában, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 37. §-

ában, valamint az Áht. Végrehajtására megalkotott, az államháztartás működési rendjéről 

szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet (a továbbiakban:Ámr.) 10. §-

ában, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról szóló és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 

CV. Törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, - az 

intézmény részére az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki: 

 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 

 Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 (A továbbiakban: költségvetési szerv) 

 

2.1. A költségvetési szerv székhelye: 2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1. 

2.2. A költségvetési szerv OM azonosítója: 0 3 2 4 8 9 

2.3. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója: 6 5 1 3 1 6 

2.4. A költségvetési szerv adószáma: 16794041-1-13 

2.5. A költségvetési szerv KSH statisztikai számjele: 16794041-8520-322-13 

 
3. Bankszámlaszáma: 

1 1 7 4 2 0 3 2 – 1 6 7 9 4 0 4 1 – 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
4. Általános Forgalmi Adó alanyisága: 

Nem ÁFA alany 

 

5. A költségvetési szerv alap- és kiegészítő tevékenysége (a Magyar Köztársaság 
Pénzügyminisztere által kiadott,2010. január 1-től érvényes szakágazati rend szerint): 
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Szakigazgatási besorolás: 

852010  Alapfokú oktatás  

852012 szakfeladat Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 

852022 szakfeladat Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

Sajátos nevelés igényű tanuló (SNI) 

A közoktatási törvény 121.§ 29. pontja szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az, 

aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

b. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus 

vagy kóros aktivitászavar). 

852013 szakfeladat  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 

852023 szakfeladat  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

855911 szakfeladat  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 szakfeladat  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913 szakfeladat  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 szakfeladat  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 szakfeladat  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 

855916 szakfeladat  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 

682002 szakfeladat  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

(tornaterem, aula, osztályterem) 

 
6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

 
A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: Általános iskola ( 1-8 évfolyam) 
A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési 

szerv 
A közszolgáltató szerv fajtája:   Közintézmény 
A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv 
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7. A költségvetési szerv működési területe: 

Az általános iskola az Újhartyán Községben állandó és ideiglenes bejelentkezéssel 

rendelkező gyermekek tekintetében ellátja az iskolai feladatokat, nem kizárva ezzel az 

esetleges más községből itt szándékozni tanulókat. 

 

 

8. 1. A költségvetési szerv irányító szerv(einek) neve/székhelye: 

8.1.1. A költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a 

költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyása (a továbbiakban együtt: alapítói jogok gyakorlója): 

Újhartyán Község Önkormányzata 

2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

8.1.2. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 

felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlása: 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8.1.3. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 

felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása: - - - 

8.1.4. A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerű, pénzügyi, valamint 

teljesítmény-ellenőrzése: 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8.1.5. A fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az 

államháztartás működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak 

gyakorlása: - - -  

8.1.6. A költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése: 

Újhartyán Község Önkormányzatának polgármestere. 

8.1.7. A jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv 

döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása: 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

8.1.8. Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására: 

Újhartyán Község Önkormányzatának polgármestere 

 

8.2. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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8.3. Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye:  

Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

 
8.4. Fenntartó szerv(ek) neve, székhelye: 
 
Újhartyán Község Önkormányzat 
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 

 

9.A költségvetési szerv jogállása: 

Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Vagyonával 

és költségvetésével önkormányzati ellenőrzés mellett gazdálkodik. A munkáltatói 

jogokat az iskola igazgatója gyakorolja. 

 

10. A költségvetési szerv gazdálkodási formája: 

Az iskola gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodó 

tevékenységet maradványérdekeltségi rendszerben végzi. A feladatok ellátására 

rendelkezésre áll a székhelyen lévő általános iskolai épület, a tornaterem, az ebédlő, 

továbbá az iskola leltárában nyilvántartott állóeszközök és vagyontárgyak. Az iskola a 

rendelkezésre álló vagyontárgyakat a nevelő oktató feladatainak ellátásához szabadon 

használhatja. A rendelkezésre álló ingatlanokkal és vagyontárgyakkal Újhartyán 

Község Önkormányzata 3/1994. sz. ÖK. Rendelete alapján rendelkezhet, ez azonban 

nem akadályozhatja az intézményben folyó nevelő és oktató munkát. 

 

11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 

 
11.1. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

 
Az Újhartyán Zrínyi u. 1. szám alatt lévő épület használati joga és Újhartyán Község 

Önkormányzat tulajdonában álló 556/1 hrsz, a Társasház Alapító Okiratban 

meghatározott Udvar, Általános Iskola egység, Étterem egység és Tornaterem egység a 

hasznos alapterületű épületekkel, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott 

tárgyi eszközök. Az iskola a felsorolt vagyontárgyakat a nevelő oktató munka 

ellátásához szabadon használhatja. 
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11.2. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga:  
 
Az iskola a rendelkezésre bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni. 

 

11. 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 bízza meg. 

 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony(ok) megjelölése: 

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, többször 

módosított 1992. évi XXII. Törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az 

irányadók. 

A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a 

költségvetési szerv vezetőjeként járhat el: 

a) a költségvetési szerv vezetője az intézmény igazgatója, aki teljes jogkörében 

képviseli az intézményt. 

A vezetésben fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási 

törvény, az államháztartási és számviteli törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény és a Munka Törvénykönyve, valamint annak végrehajtási rendeletei, a 

költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá munkaköri leírása 

határozza meg. 
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b) a költségvetési szerv vezetőjének távolléte esetén, az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában rögzített helyettesítési rend az irányadó. 

c) a költségvetési szerv igazgatója helyettesét vezetői részfeladatok ellátásával 

írásban megbízhatja. 

 

12. Engedélyezett férőhelyek száma: 

 

Évfolyamok száma:   Általános iskola   1-8 évfolyam 

  Az iskola osztályonkénti maximális létszáma:    32 fő 

  Az intézmény befogadó képessége:   300 fő 

  Melegítő konyha maximális kapacitása:  100 fő 

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik. 

 

Záró rendelkezések: 

Hatálybalépés időpontja:  azonnal 

 

Fenntartói határozat száma: …………………………. számú Képviselő-testületi határozat 

 

Bélyegző lenyomatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartói aláírások 

 
........................................................                 P.H. .......................................................  
              Schulcz József            Göndörné Frajka Gabriella 
     polgármester       jegyző 
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Újhartyán, 2012. november 21. 


