
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  

Az alapító okirat száma: 7/2000. 

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
ALAPÍTÓ OKIRATA(1)

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-
testülete a 184/1999. sz. határozattal elfogadott, a 329/1999. (VI.30.) sz., a 176/2000. (111.29.) 
sz., a 362/2000. (VI.21.) sz., az 57/2001. (H.28.) sz., az 58/2001. (11.28.) sz., valamint a 
175/2002. (V.29.) sz. határozattal módosított alapító okiratot a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében és a 89.§-ban 
biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az államigazgatás működési rendjéről szóló, 
többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10-ll.§-a szerinti tartalmi, illetve 
indoklási követelményekre, valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXIX. tv. 128. § (16) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2004. április 1-jei hatállyal 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

1.) Az intézmény neve: 

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 
Kossuth Nevelési - Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola 

OM azonosító: 035082 

Az intézmény rövidített neve: 

Kossuth Nevelési - Oktatási Központ  

2.) Az intézmény székhelye: 

1151 Budapest Kossuth u. 53. Hrsz: 89867/28 

Telephelye(i): 
Megnevezése HRSZ Címe 

Óvoda 
Óvoda 

88334 
89973 

1151 Bp. Szövőgyár u. 24. 
1152 Bp. Régifóti út 14. 

3.) Az intézmény alapítója és fenntartója: 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat, 
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 

4.) Az intézmény felügyeleti szerve: 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 
Képviselő-testülete, amely e jogkörét a Polgármesteri Hivatal (1153 Budapest, Bocskai 
u. 1-3. ) útján gyakorolja. 

(1) A 184/1999. (IV .12.) sz. határozattal elfogadott alapító okirat, a 329/1999, (VI.30.) sz., a 176/2000. (111.29.) 
sz., a 362/2000. (VI.21.) sz., az 57/2001. (11.28.) sz., az 58/2001. (11.28.) sz. és a 175/2002. (V.29.) sz. 
határozattal módosított egybeszerkesztett változata. 

1. oldal; összesen: 4 



___________Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat ___________

5.) Az intézmény működési területe: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe  
(A részletes körzethatárokat az alapító okirat 1. számú melléklete tartalmazza.) 

6.) Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. 

7.) Az intézmény 

a.) típusa: többcélú, közös igazgatású, közoktatási intézmény 

b.) intézmény egységei: 

• Napköziotthonos óvoda 
-    pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban enyhén 

akadályozott gyermekek ellátása 
• Általános Iskola 

pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban enyhén 
akadályozott tanulók ellátása 

c.) tagozata(i): német nemzetiségi kisebbséghez tartozók iskolai oktatása 

8.)  Csoportok, évfolyamok: 

óvodai csoportok száma:       9 
iskolai évfolyamok száma:    8 

Maximálisan felvehető létszám: óvoda 225 
iskola 576 

9.)   Az intézmény tevékenysége: (a Pénzügyminisztérium által k adott 2003-ban hatályos államháztartási i
szakágazati rend alapján ) 

a.) Ellátandó alaptevékenysége;___________________________________________________________
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: _____________________________________________________
801000 | Alapfokú oktatás
Az intézmény alap szakfeladata; __________________________________________________________
80121-4         1 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

 

Az intézmény további szakfeladatai: 
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75176-8 Intézményi vagyon működtetése
80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás

Oktatást kie gészítő egyéb tevékenysége:
— — 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékeny sége(i): _____________________

c) az ellátható vállalkozási tevékenysége(i):________________________________________________

________I      ____________________________________________________________  
(1) A 184/1999. (IV.12.) sz. határozattal elfogadott alapító okirat, a 329/1999, (VL30.) sz., a 176/2000. (IH-29.)      2. oldal; összesen: 4 sz., 
a 362/2000. (VL21.) sz., az 57/2001. (11.28.) sz., az 58/2001. (11.28.) sz. és a 175/2002. (V.29.) sz. határozattal módosított 
egybeszerkesztett változata. 



_____Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat ________

A vállalkozásból származó bevételei nem haladhatják meg az intézmény éves költségvetése bevételi 
oldalának -%-át. 

10.) Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

Kivéve a közétkeztetési, valamint az egyéb intézményi térítési díjak, 
melyeket a fenntartó külön rendeletében szabályoz! 

11.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A feladat ellátására az Önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsátja a 
tulajdonában lévő és jelen alapító okirat 2.) pontjában meghatározott ingatlanokat, 
valamint a leltár szerinti tárgyi eszközöket. A továbbiakban az intézmény a gazdálkodását 
az éves költségvetésének keretei között önállóan végzi. Az intézmény a részére biztosított 
éves költségvetési keret felhasználása során a kiemelt előirányzaton belül saját 
hatáskörben jogosult előirányzat módosításra, azonban a kiemelt előirányzatok között 
csak a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre módosítást. Érdekeltségi rendszere 
maradvány érdekeltség. 
Az intézmény a használatába adott vagyon - alapító okiratban meghatározott -
rendeltetésszerű igénybevételével köteles megvalósítani feladatait. 

12.) A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény ingyenes használati joggal rendelkezik a jelen alapító okirat 11.) pontjában 
megjelölt vagyonra vonatkozóan. Ezen használati jog alapján az egyes ingatlanokat 
(helyiségeket) hasznosíthatja, bérbeadás útján - alkalomszerű, vagy ideiglenes jelleggel -
legfeljebb egy évre, az intézményvezető rendelkezése alapján. A szerződés szerinti 
bérleti díj kizárólag az intézmény költségvetési elszámolási számlájára utalható. Egyéb 
térítési feltételekkel nem járulhat hozzá a bérleti szerződéshez. A megkötött bérleti 
szerződést az intézmény vezetője nyolc napon belül köteles megküldeni a felügyeleti 
szervnek. Fentieknél hosszabb, vagy határozatlan időtartamra csak a felügyeleti szerv 
előzetes hozzájárulásával köthető megállapodás. Minden esetben a felügyeleti szerv 
előzetes hozzájárulása szükséges, ha olyan fejlesztés vagy beruházási igény merül fel, 
amely vagyongyarapodással jár, és a vagyongyarapodás mértéke meghaladja a szerződés 
hatályába tartozó időszakra beszedett bérleti díj összegének 75%-át. 

13.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény élén határozott időre szóló kinevezéssel az igazgató áll. Az igazgatót az 
alapító képviselő-testülete nevezi ki, a munkáltatói jogokat egyebekben a polgármester 
gyakorolja. 
A beosztást - megüresedés, vagy a megbízás lejárta esetén - pályázat útján kell betölteni. 
A  pályázati  eljárás  lefolytatására  a  közalkalmazottak jogállásáról   szóló  többször 
módosított 1992. évi XXXIII. tv. szabályai az irányadóak. 

Az intézmény vezetője "magasabb vezetői besorolású" közalkalmazott 

(1) A 184/1999. (1V.12.) sz. határozattal elfogadott alapító okirat, a 329/1999, (VI.30.) sz., a 176/2000. (111.29.)      3. oldal; összesen: 4 
sz.. a 362/2000. (VI.21.) sz., az 57/2001. (11.28.) sz., az 58/2001. (11.28.) sz. és a 175/2002. (V.29.) sz. határozattal módosított 
egybeszerkesztett változata. 



Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

14.) Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az igazgató egy személyben képviseli. A képviselet jogát az igazgató az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára is. 

Budapest, 2004. 

Bp. Főv. XV. ker. Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazása 

alapján 

Hajdú László 
polgármester 

(1) A 184/1999. (TV.12.) sz. határozattal elfogadott alapító oMrat, a 329/1999, (VI.30.) sz., a 176/2000. (111.29.)      4. oldal; összesen: 4 sz., 
a 362/2000. (VI.21.) sz., az 57/2001. (11.28.) sz., az 58/2001. (11.28.) sz. és a 175/2002. (V.29.) sz. határozattal módosított 
egybeszerkesztett változata. 



Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
( 1. számú melléklet) 

Az intézmény rövidített neve: Kossuth Nevelési - Oktatási Központ 

Az intézmény működési területe: 

Egységes óvodai és iskolai körzethatár: Szilas patak - Telek utca - Cserba Elemér utca -
Epres sor - Fő út - vasút - Szilas patak által határolt terület 

A német nemzetiségi oktatás körzethatára: M3-as autópálya - Rákospalotai Körvasút sor -
Taksony sor - Pázmány Péter utca - Sin utca - Vasút - Harsányi Kálmán utca - A kerület 
északi határa - M3-as autópálya által határolt terület 

(1) A 184/1999. (IV.12.) sz. határozattal elfogadott alapító okirat, a 329/1999, (V 1.3(1.) sz., a 176/2000. (111.29.)      5. oldal; összesen: 4 
sz., a 362/2000. (VI.21.) sz., tu 57/2001. (11.28.) sz., az 58/2001. (11.28.) sz. és a 175/2002. (V.29.) sz. határozattal módosított 
egybeszerkesztett változata. 


