Iktsz.: 357/2010.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Budapest XI. kerület Törökugrató u. 15. szám alatti
Gazdagrét - Törökugrató Általános Iskola
Grundschule in Gazdagrét
OM azonosító: 034993

alapító okirata
egységes szerkezetben
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata, az 1984. évben a Budapest Főváros XI. Kerületi Tanács VB. által létesített Általános
Iskola (Budapest XI. kerület Törökugrató u. 15.) majd Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
Grundschule in Gazdagrét alapító okiratát 35/2008./XI. ÖK./II. 26./ sz. határozatával, a
126/2009./XI.ÖK.V.21./ sz. majd a 216/2009./XI.ÖK./IX.3./ számú, valamint a 137/2010./XI.ÖK/V.20./
határozatával adja ki 2010. szeptember l-jei hatállyal.
1. A költségvetési szerv neve:
Gazdagrét - Törökugrató Általános Iskola
Grundschule in Gazdagrét
2. Székhelye:
1118 Budapest, Törökugrató u. 15.
3. Az intézmény típusa:

általános iskola

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
alapfokú nevelés-oktatás
5. Az intézmény évfolyamainak száma: 8
Maximális férőhely: 624
6. Az intézmény tagintézménnyel nem rendelkezik.
7 Működési köre:
Budapest Főváros XI. Kerület Úibuda Önkormányzata által kijelölt körzete

8. Alaptevékenységei:
1) ellátandó alaptevékenysége:
nem haszonszerzés céljából végzett, ingyenesen biztosított alapszolgáltatás. Az iskola részt vesz
a német nemzetiségiek nevelésében és oktatásában. Célja: iskolai keretek között biztosítani a
német nemzetiségiek nevelését, oktatását.
2) szakágazati besorolása: 852010 alapfokú oktatás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Felnőtt munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1113 Budapest, Bocskai út
39-41.
10. Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
b) közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
c) feladatához kapcsolódó funkciója:
önállóan működő költségvetési szerv, melynek technikai, pénzügyi, gazdasági feladatait
Budapest Főváros XI. Kerület Új buda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálata
(GAME SZ) látja el (1116 Budapest, Bükköny u. 2-4.).
11. Az intézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
Ingatlanvagyon
hrsz.: 1918/24
tulajdonlap száma: 10477
területe: 9725 m2
Egyéb tárgyi eszközök, vagyontárgyak, ingóságok a mindenkori éves költségvetés alapján
megállapított vagyonleltár szerint.
12. A vagyon feletti rendelkezési joga:
Az ingatlan az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így az intézmény nem

jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja. A vagyon
egyéb célú hasznosítása Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyonrendelete
alapján történik. Az intézmény az alapító (fenntartó) által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb
bevételei alapján gondoskodik feladatai ellátásáról.
13. Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a fenntartó által jóváhagyott
költségvetésben kell előirányozni.
14. Az intézmény
a) vezetőjének megbízási rendje:
az intézmény vezetőjét az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően a fenntartó bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján.
b) képviseletére jogosultak:
az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott személy.
15. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Az intézmény dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban vannak.
16. A költségvetési szerv tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott keretek
között végzi.
Budapest, 2010. május 31.

