
 
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

ISKOLA 
 
 
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
Magyar Köztársaság 2008. évi CV. Törvény 2.§.(2) bekezdése és a 4.§-a, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30) Korm. Rend. 10.§-a, 2004. évi CXL törvény, 
2003. évi XCII az adózás rendjéről szóló törvény, a 217/198-as kormányrendelet, a 31/2005. 
OM rendelet, a 32/1997MKM rendelet alapján a 65//2007.(VI. 21.) Öksz. határozatával 
elfogadott alapító okiratot felülvizsgálta és a szükséges módosítások átvezetésével az 
intézmény Alapító Okiratát a ……/2009(……..) számú határozatával 2009. június 1-i 
hatállyal jóváhagyta. 
 
 
1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPADATAI 

Az intézmény neve:    Általános Iskola Budajenő 
Az intézmény rövid neve:   Általános Iskola 
Az intézmény székhelye:   2093 Budajenő, Fő u. 3. 
Telephelye:     nincs 
OM azonosító:     032444 
Alapító okirat kelte:.    1998. május 21. 
Alapító okirat száma:   1/1998 
Alapítás időpontja:    1998 
Az intézmény alapítójának neve:  Budajenő Községi Önkormányzat 
Az intézmény alapítójának címe:  2093 Budajenő, Fő u.1-3. 
Működési kör:                         Budajenő község közigazgatási területe  
Közfeladata:     Közoktatási feladatokat ellátó közintézmény 
Az intézmény típusa:    Általános Iskola 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv, de a 
pénzügyi, gazdasági feladatait külön megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal, mint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el 
Adószáma:     15390204 - 2 - 13 
Törzsszáma:     Budajenő Községi Önkormányzat: 390208000 
Statisztikai számjel:    5390204 - 8411 - 321 - 13 
Jogállása:   alaptevékenységére vonatkozóan önálló jogi 

személy  
 
2. IRÁNYÍTÓ ÉS FENNTARTÓ SZERVE  

Az intézmény fenntartójának neve:  Budajenő Községi Önkormányzat 
Az intézmény fenntartójának székhelye: 2093 Budajenő, Fő u.1-3. 
Az intézmény felügyeleti szerve 
Törvényességi felügyelet:    Budajenő Községi Önkormányzat jegyzője 
Szakmai és gazdasági felügyelet:  Budajenő Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 2093. Budajenő Fő u. 1-3. 
Irányítói feladatellátás:                            Képviselő Testület 2093. Budajenő, Fő u. 1-3. 

 
 



 
 
3. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÍPUS SZERINTI BESOROLÁSA 

Tevékenység jellege alapján:   Közszolgáltató szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája alapján:  Közintézmény 
Közoktatási tv. szerint:    Általános Iskola 

 
 
4. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TEVÉKENYSÉGE 
 
4.1 Költségvetési szerv alaptevékenysége 
Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma 2009. évi 
Alapfokú oktatás 
Alapfokú oktatás 
Az oktatás első szintje: 
Általános iskolai oktatás alsó tagozat  
1-4. évfolyama 
Német nemzetiségi nyelv és kultúra oktatása az 
alapfok első szintjén 
Alapfokú oktatásban a tanulók napközi otthoni,
 tanulószobai és tanítási időn kívüli ellátása 

801 214 
 
 
 
 
 
 
805 113 

Általános középfokú oktatás 
Általános alapoktatás befejező része az  
általános iskolai oktatás felső tagozat 5-8. évfolyama
Német nemzetiségi nyelv és kultúra oktatása  
az általános alapoktatás befejező foka  
Általános középfokú oktatásban a tanulók  
napközi otthoni, tanulószobai és tanítási 
időn kívüli ellátása 

801 214 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali  
rendszerű, általános műveltséget  
megalapozó iskolai oktatása 

80.122-5 

Diákétkeztetés 552 323 
Munkahelyi étkezés 552 411 
Terem bérbeadás Alaptevékenységhez kapcsolódó 
kisegítő és kiegészítő tevékenysége 

701 015 

 
Alaptevékenység megnevezése Szakfeladat száma 2010. január 1-jétől 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, 
oktatás  

852011 
852021 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

852012 
852022 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása 

852013 
852023 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés  855911 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése  

855912 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 
napközi otthoni nevelése 

855913 

Általános iskolai tanulószobai nevelés  855914 



Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 

855915 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 
tanulószobai nevelése 

855916 

Fejlesztő felkészítés  856013 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, 
komplex tevékenységek és programok 

890111 

 
4. 2 Költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 
 
Kiegészítő, kisegítő tevékenység megnevezése Szakfeladat száma 2009. évi 

 
Diákétkeztetés 552 323 
Munkahelyi étkeztetés 552 411 
Terem bérbeadás 701 015 
Intézményi vagyon működtetése 801 214 
 
Kisegítő tevékenység megnevezése Szakfeladat száma 2010. január 1-től  

 
Iskolai intézményi közétkeztetés 562913 
Munkahelyi étkeztetés 562917 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 
 
 
4.3. Az iskola vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
 
4.4.A kisegítő tevékenység előirányzatának fő összege nem lehet magasabb, mint az összintézményi 
kiadási előirányzat fő összegének 30 %-a. 
 
 
5. MAXIMÁLIS TANULÓLÉTSZÁM: 200 fő 
 
Iskolai nevelés maximális létszám 

Évfolyamok száma:      8 évfolyam 
Tagozat megnevezése:      nappali 

1-4. évfolyam31 fő/osztály 
5-8. évfolyam 36 fő/osztály 

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása: ellátja az illetékes szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását, integrált formában 
 
Integráltan nevelhető  
 

- a beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű tanuló,  
- az enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességű tanuló 
- a megismerő funkció, vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek  



6. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJÉRE, FOGLALKOZTATOTTJAIRA 
VONATKOZÓ JOGVISZONY 

 
 
4.1. Az intézmény vezetőjét Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázat útján határozott időre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról a szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. A vezető felett a munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja. 
4.2. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
Munka törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. törvény szerint. 
4.3.Az intézményt határozatlan időre hozták létre. 

 
 
7. A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON, VAGYON FELETTI 
RENDELKEZÉSI JOG 

Az intézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: 
Ingatlanvagyon: 

HRSZ: 136/2 
         Területe: 9488 m² 

 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyen lévő ingatlan, a rajta 
található iskolaépülettel, melyet az iskola ingyenesen használ feladatának ellátása érdekében, 
továbbá a benne lévő berendezéssel és szakmai felszereléssel. 
Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, 
azzal az önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint 
rendelkezik. Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény nevelő-oktató 
feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja. Rendelkezik egyéb állóeszközökkel, 
vagyontárgyakkal, ingóságokkal a mindenkori éves költségvetés alapján megállapított 
vagyonleltár szerint. 

 
 
8. AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE 
A mindenkori kinevezett intézményvezető, illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben 
meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében a 
megbízott helyettesnek. 
 
 
HITELESÍTÉS 
 
Jelen Alapító Okiratot Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2009. 
(….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budajenő, 2009. május 21. 
 
 
 Budai István       Fónagy László 

polgármester jegyző 
 
 



ZÁRADÉK: Jelen – módosításokkal egységes szerkezetekbe foglalt – Alapító Okirat 2009 
június 1. napján lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapító szerv nem 
kezdeményezi.  
 
Budajenő, 2009. május 21.  

 
 
 

 
 Budai István       Fónagy László 

polgármester         jegyző 
 
 
 


