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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. október 25-i ülésére 

 
 
Tárgy: Fekete István Általános Iskola 
 Alapító okiratának módosítása 
Iktatószám: II/783/1/2011. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Fekete István Általános Iskola igazgatója Sápi Tiborné áttekintette az intézmény Alapító 
Okiratát és arra vonatkozóan változtatásokat javasolt.  
 

Az alapító okirat megállapításánál és jóváhagyásánál az alábbi rendelkezéseket kell 
figyelembe vennünk: 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdése alapján: 
Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 

a) nevét, székhelyét, 
b) a létrehozásáról rendelkezı jogszabályra való hivatkozást, ha az alapításról jogszabály 

rendelkezett, 
c) jogszabályban meghatározott közfeladatát, 
d) alaptevékenységét, 
e) illetékességét, mőködési körét, 
f) irányító szervének nevét, székhelyét, 
g) kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási besorolását, 
h) vezetıjének kinevezési, megbízási rendjét, és 
i) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését. 
 
(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza 

a költségvetési szerv 
…………. 
b) vállalkozási tevékenysége arányának felsı határát a szerv kiadásaiban, 
c) megszőnésének idıpontját vagy pontos feltételét, ha határozott idıre vagy bizonyos feltétel 

bekövetkeztéig hozzák létre, és 
d) a külön jogszabályban kötelezı kellékként elıírtakat. 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt.) 37.§ (5) bekezdése 
további elıírásokat tartalmaz az alapító okirat tartalmára vonatkozóan: 
A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az 

a.) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét, 
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, 
tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az 
intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén 
az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola 
esetén az évfolyamok számát, alapfokú mővészetoktatás esetén a mővészeti ágak, azon belül a 
tanszakok megnevezését, 
c) a gazdálkodással összefüggı jogosítványokat (Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8/A. § 
figyelembevételével). 
 

A Kormányrendelet 12.§ (3) bekezdése alapján: „A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell 
feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket: 

a) azokat az önálló szakfeladatot képezı kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat 
szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, 
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b) a költségvetési szerv (4) bekezdés szerint más szervek részére végzett tevékenységeinek 
szakfeladatait, 

c) a támogatási típusú szakfeladatokat, 
d) a technikai szakfeladatokat, és 
e) a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását 

célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait. 
 
Az Alapító Okirat felülvizsgálatánál figyelembe vettük a Közokt. tv. 102. §. (9) bekezdését, mely 

szerint: 
 „A fenntartó tanítási évben (szorgalmi idıben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - 

nevelési évben 
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet 

meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet 

meg, 
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.” 

 
Az Alapító Okirat módosítása fenti jogszabályi rendelkezéseket nem sérti, a módosításban 
kizárólag pontosítások szerepelnek.  
  
Az Igazgató Asszony azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy az alapító okirat 
módosításával egyidejőleg döntsön az intézmény nevének módosításáról is.  
 
A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII.22.) OM rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) a névhasználatról az alábbiak szerint rendelkezik: 

  
  „1. § (1) bekezdés: a rendelet hatálya - fenntartóra tekintet nélkül - kiterjed 
….. b) a nevelési-oktatási feladatot is ellátó többcélú intézményekre,…. 
 (2) bekezdés b) pontja alapján hivatalos név: az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az 

ellátott feladatokat tükrözı jogszabály szerinti megnevezésekbıl álló elnevezés, amely kifejezi azt a 
tevékenységet, amelyre az adott intézményt létrehozták…. 
 

   2. § (1) bekezdés: A nevelési-oktatási intézmény jogszabály szerinti megnevezése: 
 ……. 
 b) általános iskola…. 
 …k) kollégium. 
           (2) bekezdés: A közokt. 20.§-ának (2) bekezdésében meghatározott feladatokat ellátó 

intézmény hivatalos nevének meghatározása az (1) bekezdés szerinti megnevezésekkel történik.  
       …(9) A fenntartó az e rendeletben és a közoktatásról szóló törvény 102. §-ának (2)-(3) 

bekezdéseiben meghatározottak figyelembevételével dönt az intézmény hivatalos nevérıl.” 
 
A Közokt. 102. § (2)-(3) bekezdései szerint „a fenntartó a közoktatási intézmény (...) nevének 
megállapításával (...) összefüggı döntése elıtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az 
iskolaszéknek, az iskolai szülıi szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak (...) 
véleményét.”  
 
Az Alapító Okirat tervezett tartalmára vonatkozó határozat-tervezet az elıterjesztés 1. mellékletét, a 
véleményezéshez kapott anyagok az elıterjesztés 2. mellékletét képezik.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között a közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodás alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Felsılajos Község Önkormányzata 
egyetértésével jogosult dönteni az intézmények alapító okiratának módosítása tárgyában már az új 
névhasználattal együtt.  
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Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására és 
döntésének meghozatalára.  
 
         

I. Határozat-tervezet 
 

……/2011. (…….) ÖH 
Egyetértés a Fekete István Általános Iskola 
Alapító Okiratának tartalmával 
 
 

Határozat 
 

 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános 
Iskola - figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. 
(XII. 22.) OM rendelet, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) 
pontjában, valamint a (3) bekezdésében meghatározottakat -, nevének módosításával – új 
név: Fekete István Általános Iskola és Kollégium egyetért.  

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Fekete István 
Általános Iskola és Kollégium Alapító Okirata tervezett tartalmával.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. október 25. 
 
 

Felsılajos, 2011. október 18. 
 
 
 
Juhász Gyula sk. 

          polgármester 
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elıterjesztés 1. melléklete 
 

Határozat-tervezet 
 
 

…../2011. (……..) ÖH. 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
Alapító Okirata 
 

Határozat 
 
 

Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés g.) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. 86.§ (1), és  88. § (4) bekezdése alapján a Fekete István Általános Iskola Alapító 
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és 
jóváhagyja:  

1.) A költségvetési szerv 
Neve: Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
 

2.) Tagintézményei:  

a.) Fekete István Általános Iskola és Kollégium Kollégiumi Tagintézménye, Lajosmizse, 
Ceglédi út 1. 

b.) Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye, Felsılajos, Iskola u. 
14-16. 

3.) Telephelyei:  

a) Lajosmizse, Dózsa György út 100. 
 b) Lajosmizse, Mizsei u. 3. 
 c) Lajosmizse, Mathiász u. 2. 

d) Lajosmizse, Dózsa György út 82. 
e.) Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
 

4.) Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, illetve kollégium (1993. évi LXXIX. 
tv. 33. § (1) bek. b) és g) pontja, illetve 20. § (1) bek. g) pontja ) 

5.) Évfolyamok száma:  

     Fekete István Általános Iskola és Kollégium: 1-8. évfolyam, 
    Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye: 1-4. évfolyam. 
   
6.) Tagozat megnevezése: speciális tantervő általános iskolai tagozat 

7.) A felvehetı maximális tanulólétszám:  

a) általános iskola 1-8 évfolyama: 1092 fı, ezen belül: 
- Lajosmizse 1-8 évfolyama:    1008 fı, 
-Felsılajos 1-4 évfolyama:             84 fı 
  

b) kollégium: 120 fı 

 
8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai nevelés, oktatás. 
- Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyamon. 
- Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. 
- Felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása. 
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- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók fejlesztése, 
integrált oktatása.  

- Gyógytestnevelés. 
- Logopédiai és gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés, kéttanáros modell. 
- Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, tartós 

és súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelés, oktatása, valamint a szakértıi bizottság 
javaslata alapján integrálható értelmi, beszéd-, látás—és hallássérült tanuló integrált 
nevelése, oktatása. Ezen belül: 
a.) tanulásban akadályozottság (BNO F70) és értelmi akadályozottság (BNO 71, BNO 72); 
b.) a pszichés fejlıdés zavara; 
c.) általános és specifikus tanulási zavarok (részképesség zavarok): 

- olvasás-, írászavarok (BNO F.81.0; F.81.1.) 
(felszíni, fonológiai, kevert diszlexia), 
- aritmetikai készségek zavara (BNO F.81.2.) 
(grafikus, olvasási, emlékezeti, gondolkodási diszkalkulia), 
- az iskolai készségek kevert zavara (BNO F. 81.3.) 
 (aritmetikai, olvasási, íráskészség zavar együttes elıfordulása),  
- nem meghatározott zavar (BNO F. 81.9.) 
(tanulási ismeretek elsajátítási nehézségei), 
- kevert specifikus fejlıdési zavarok (BNO F. 83.) 
(a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált fejlıdési zavara), 
- beszéd észlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása (BNO F.80.9,) 
- motoros diszfázia (BNO F.80.1.), 

d.) az aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai – ADD, ADHD –BNO F. 90.0, F.90.1.) 
(szociális készségek éretlensége, zavart viselkedés, inpulzivitás). 

- A többi tanulóval együtt nem nevelhetı-oktatható, sajátos nevelési igényő (enyhe értelmi 
fogyatékos) tanulók gyógypedagógiai oktatása. 

- Sajátos nevelési igényő gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
- Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, 

externátusi elhelyezése szorgalmi idıben. 
- Gyermek- és tanulófelügyelet. 
- Kollégiumi könyvtári feladatok.  
- Iskolai könyvtári tevékenység, közkönyvtári (nyilvános) könyvtári szolgáltatás. 
- Emelt szintő angol, német nyelvi oktatás. 
- Tanulók tankönyvellátása. 
- Tanulók szociális helyzetétıl függı ingyenes tankönyvellátás. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés 
- Munkahelyi vendéglátás. 
- Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás. 
- Diáksport. 
- Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. 

 
9.) Alaptevékenysége: 
     Fı tevékenysége: TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 

 Szakfeladat besorolás: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 

852012 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyam 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 

852022 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthonos nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
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855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855921 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

855922 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás  
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 

        890441  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
        562913  Iskolai, intézményi étkeztetés 
        562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
        562917  Munkahelyi étkeztetés 
  562920  Egyéb vendéglátás 
  682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
     
10.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területe valamint a 
társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró 
általános iskolai tanulók tekintetében. 
 

11.) Alapítói jogokkal felruházott szerv:  
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

12.) Fenntartója:  Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 
Címe: Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

13.) Irányító szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
        Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
14.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 

15.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 

16.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértésével – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legalább 5 év és legfeljebb 10 
év határozott idıre szól. 
 

17.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 

18.)  a) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

Lajosmizse: 
 

Épület, építmény: 658.051.640 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz: 45.114.239 
    - egyéb gép:       

9.502.778 
    - mővészeti alkotás:     342.000 
Immateriális javak: 1.165.277 
Jármő 5.695.692 
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Felsılajos: 

Épület, építmény: 24.633.454 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:   4.448.674 
    - egyéb gép:  1.150.530     
    - mővészeti alkotás:     ---------- 
Jármő:     ---------- 
Vagyoni értékő jog:      158.100 

(2011. szeptember 30-i bruttó érték) 

 

b) A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza.. A Fekete István Általános Iskola, valamint a Fekete István Általános Iskola 
Kollégiuma, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Fekete István Általános Iskola 
Felsılajosi Tagintézménye mint tagintézménye épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései 
és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog a 
költségvetési szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére 
jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatják.  

 

19.) Vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási 
tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33 % 

20.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2011. október 14. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Fekete István Általános Iskola Alapító 
Okiratáról szóló 115/2011. (VIII.25.) ÖH. 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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