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I. RendeletekII. évfolyam 12. szám – 2012. augusztus 15. II. évfolyam 12. szám – 2012. augusztus 15.

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

39/2012. (VIII.15.) 
 önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a köz-
étkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról 83/2011. (XII.22.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
Alaptörvény 32� cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993� évi III� törvény 92�§ 
(1) bekezdés a) pontjában és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997� évi XXXI� törvény  29� 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990� évi LXV� törvény 8� § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ren-
deli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a köz-
étkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 83/2011� (XII�22�) önkor-
mányzati rendelet  1� és 2� melléklete helyébe e rendelet 1� 
és 2� melléklete lép�
2. § E rendelet 2012� szeptember 1-jén lép hatályba�

 dr. Ferencz dóra  T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2012. július 31-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2012. augusztus 15.
 dr. Ferencz Dóra s.k.
  jegyző
 

1. melléklet a 39/2012. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez

Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátás formái

Intézményi térítési 
díj összege

Intézményi térítési 
díj összege

Önköltség

 Napi díj Havi díj Étkezés működési

Bölcsődei étkezés 485,- Ft  1�046,- Ft/fő  

Bölcsődei gondozás
1�885,- Ft 39�585,- Ft  3�853,- Ft/fő 

Apró Falva Bölcsőde

Bölcsődei gondozás
1�190,- Ft 24�990,- Ft  3�157,- Ft/fő

Pöttöm Sziget Bölcsőde

 Étkeztetés 780,- Ft  805,- Ft 204,- Ft

   Összesen: 1�009,- Ft/fő

+ kiszállítás 160,- Ft  160,- Ft

 Házi segítségnyújtás 825,- Ft/óra  1�204 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi  
segítségnyújtás

0  28�119,- Ft/készülék/év

Támogató szolgálat  
személy szállítás 0      130,- Ft/fő/km
személyi segítés 0  1�240,- Ft/ óra
Idősek klubja
étkezés 1�500,- Ft/fő  1�501,- Ft/fő
tartózkodás 1�115,- Ft/fő  1�468,- Ft
Személyszállítás 420,- Ft/fő/nap  420,- Ft/fő/nap

Habilitációs Központ  
Gyermek  
– étkezés 695,- Ft/fő  1�501,- Ft  
– tartózkodás 1�940,- Ft/fő   3�034,- Ft/fő
Felnőtt  

– étkezés 1�500,- Ft/fő  1�501,- Ft  

– tartózkodás 1�940,- Ft/fő   3�034,- Ft/fő

Családok átmeneti 
otthona 405,- Ft/fő 12�150,- Ft  2�147,- Ft/fő

Férfi- Női hajléktalan 

átmeneti szálló 170,- Ft 5�100,- Ft  1�451,- Ft/fő

Idősek otthona  

 Normál étkezéssel 3�585,- Ft/fő 107�550,- Ft 1�819,- Ft/fő 3�509,- Ft

 Diétás étkezéssel 4�495,- Ft/fő 134�850,- Ft 2�729,- Ft/fő 

(A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

  2. melléklet a 39/2012. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények 
napi nyersanyag költsége  2012. szeptember 1-jétől

 (ÁFA nélkül, Ft-ban)
Intézmény Nyersanyag norma reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

Óvoda 290,17 0,00 54,72 189,02 46,43 0,00

Általános Iskola 349,86 0,00 66,32 227,17 56,37 0,00

Habilitációs Központ 547,17 132,66 0,00 298,45 116,06 0,00

Alkalmazottak 414,51 82,91 0,00 257,00 0,00 74,60

Időseket Ellátó Otthon 663,23 132,66 0,00 298,45 116,06 116,06

Bölcsőde 381,36 99,49 41,45 157,51 82,91 0,00

Diétás étkeztetés 994,87 198,98 116,06 414,52 99,49 165,82

Szociális étkezők 293,49 0,00 0,00 293,49 0,00 0,00

Középiskola 260,33 0,00 0,00 260,33 0,00 0,00
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II. HatározatokII. évfolyam 15. szám – 2012. augusztus 15. II. évfolyam 15. szám – 2012. augusztus 15.

249/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
tanulócsoportjai, óraszáma és pedagógus létszáma 

módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai szakfel-
adaton jóváhagyott indítható osztályok számát 20 tanuló-
csoportban, a pedagógus létszámot 34,75 álláshelyben, a 
heti órakeretet 829 órában határozza meg� 
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Gimnázium tekintetében az in-
dítható osztályok számának növeléséhez szükséges 1 fő 
létszám növekedés személyi juttatás és járulék fedezeté-
nek 3 havi, 588�000 Ft összegben történő biztosítása ér-
dekében a város 2012� évi költségvetésének módosítását a 
Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő�
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 204/2012� (VI�21�) 
sz� határozatát az általános- és középiskolákban indítható 
tanulócsoportok számáról, 205/2012� (VI�21�) sz� hatá-
rozatát a város nevelő-oktató intézményei heti órakereté-
nek meghatározásáról, és 206/2012� (VI�21�) sz� határo-
zatát a pedagógus álláshelyek számáról jelen határozat 1� 
pontjának megfelelően módosítja� A módosítás nem érinti 
a felsorolt határozatok további részeit�
Határidő: 2012� augusztus 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

250/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a közétkeztetést 
ellátó Pensio17 Kft. részére az érdi tálaló- és főző-

konyhák fióktelepként történő bejegyzéséhez

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 
hozzájárulását adja, hogy a tulajdonában lévő 2030 Érd, 
Béke tér 1�, 2030 Érd, László tér 1�, 2030 Érd, Hegesztő u� 
2-8�, 2030 Érd, Diósdi út 95-101�, 2030 Érd, Bajcsy Zs� u� 
19-21�, 2030 Érd, Aradi u� 7�, 2030 Érd, Riminyáki u� 17�, 
2030 Érd, Tállya u� 3�, 2030 Érd, Kutyavári u� 10�, 2030 
Érd, Gyula u� 35-37�, 2030 Érd, Tárnoki u� 58�, 2030 Érd, 
Fácán köz 3�, 2030 Érd, Harkály u� 48�, 2030 Érd, Fel-
ső út 51�, 2030 Érd, Fő út 12�, 2030 Érd, Fácán köz 1�, 
2030 Érd, Alsó u� 80�, 2030 Érd, Erzsébet u� 24�, 2030 
Érd, Holló tér 1�, 2030 Érd, Erkel F� u� 4�, 2030 Érd, Túr 
u� 5-7�, 2030 Érd, Gárdonyi u� 1/B�, 2030 Érd, Topoly u� 
2� és 2030 Érd, Széchenyi tér 1� sz� alatti ingatlanokat a 
Pensió 17 Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság - az 

Önkormányzat és a Pensió 17 Kft� között 2011� 11� 18-
án létrejött bérlettel vegyes vállalkozási szerződés alapján 
annak hatálya alatt – a cégjegyzékben fióktelepként fel-
tüntesse�
 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
engedély aláírására�
Határidő: 30 nap 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

251/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola
alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Batthyány Általános 
Iskola és Sportiskola 445/2011� (XII�15�) határozattal el-
fogadott alapító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal 
az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2� 
számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

252/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Bolyai János Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bolyai János Álta-
lános Iskola 237/2011� (VI�23�)  határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal az 1� szá-
mú melléklet  szerint módosítja, és elfogadja a 2� számú 
mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

253/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

az Érdligeti Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdligeti Általá-
nos Iskola 446/2011� (XII�15�)  határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal az 1� szá-
mú melléklet  szerint módosítja, és elfogadja a 2� számú 
mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

254/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Gimnázium 447/2011� (XII�15�) hatá-
rozattal elfogadott alapító okiratát 2012� szeptember 1-jei 
hatállyal az 1� számú melléklet  szerint módosítja, és elfo-
gadja a 2� számú mellékletben szereplő egységes szerkezet-
be foglalt alapító okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

255/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Kós Károly Szakképző Iskola
alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kós Károly Szakkép-
ző Iskola 448/2011� (XII�15�) határozattal elfogadott ala-
pító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal az 1� számú 
melléklet  szerint módosítja, és elfogadja a 2� számú mellék-
letben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot� 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

256/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola 449/2011� (XII�15�) határozattal el-
fogadott alapító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal 
az 1� számú melléklet  szerint módosítja, és elfogadja a 2� 
számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

257/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a lukin lászló alapfokú művészetoktatási Intézmény
alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lukin László Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 277/2011� (VII�28�) 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2012� szeptember 
1-jei hatállyal az 1� számú melléklet  szerint módosítja, és 
elfogadja a 2� számú mellékletben szereplő egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester
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II. HatározatokII. évfolyam 15. szám – 2012. augusztus 15. II. évfolyam 15. szám – 2012. augusztus 15.

262/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Ön-
kormányzati Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szi-
lárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 88/2012� 
(III�29�) határozattal elfogadott Társulási Megállapodásá-
nak alábbiak szerinti módosítását elfogadja:
A Társulási Megállapodás VIII� 7� pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„7. A Társulási Tanács a 6. pont b.) c.) d.) alpontjaiban foglalt 
ügyekben egyhangú szavazattal dönt. A további ügyekben a 
javaslat elfogadásához egyszerű többség, azaz a leadható sza-
vazatok több mint fele szükséges.”
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 
Társulási Megállapodást a Közgyűlés nevében írja alá�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

263/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáról és ezzel összefüggésben az Érdi Városfej-
lesztési Kft. 2012. évi üzleti tervének módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármes-
tert, hogy a Pajzs 777 Biztonságvédelmi Kft-vel megkö-
tött 2006� augusztus 1-jétől hatályban lévő szolgáltatási 
szerződést 2012� szeptember 15-ei hatállyal mondja fel� 
2. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a határozat 
1� mellékletét képező szerződés tartalmának megfele-
lő, bonyolítói szerződést kössön az Érdi Városfejlesztési 
Kft�-vel a Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatai-
nak megszervezésére és folyamatos lebonyolítására�
3. A Közgyűlés az Érdi Városfejlesztési Kft� üzleti tervét a 
határozat 2� számú melléklete szerint módosítja�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

264/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

tárgyalások megkezdéséről a helyi személyszállítási 
közszolgáltatás tárgyában kötendő együttműködési 

megállapodásra vonatkozóan

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgár-
mestert a közlekedésért felelős miniszterrel a személyszál-
lításról szóló 2012� évi XLI� törvény 5� § (3) bekezdés a) 
pontja szerinti együttműködési megállapodás megkötéséhez 
szükséges egyeztetés megkezdésére, illetve lefolytatására� 
Határidő: folyamatos 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

265/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a VolÁNBUSZ Zrt-vel érvényben lévő  
közszolgáltatási szerződés módosításáról

(menetrend módosítása)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a VO-
LÁNBUSZ Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szer-
ződés elválaszthatatlan részét képező 2� számú mellékle-
tének (Menetrend) 2012� szeptember 1-jével történő mó-
dosítását, a határozat mellékletében foglalt tartalommal� 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a köz-
szolgáltatási szerződés módosítását aláírja�
Határidő: a határozat továbbítására – 2012� augusztus 15�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

266/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

szándéknyilatkozat jóváhagyásáról  
a Szülők Háza Közösségi Családi Napközi  

programjának megvalósításához

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja együttmű-
ködési szándékát a Szülők Háza Közösségi Családi Nap-
közivel az Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatá-
sok létrehozásának támogatása című TÁMOP-2�4�5-12/1 
jelű pályázattal összefüggésben, és a határozat mellékletét 
képező együttműködési szándéknyilatkozatot jóváhagyja� 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti pá-
lyázat elnyerése esetén a város költségvetési helyzetének 
függvényében tegyen javaslatot a Szülők Háza Közösségi 
Családi Napközi támogatásával kapcsolatban azzal, hogy 
a támogatási összeg nem haladhatja meg a működtetési 
költségek 45%-át� 
Határidő: a döntés továbbítására – 2012� augusztus 10�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

dr. Ferencz dóra  T. mészáros andrás
 jegyző  polgármester

258/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a móra Ferenc Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Móra Ferenc Általá-
nos Iskola 451/2011� (XII�15�) határozattal elfogadott ala-
pító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal az 1� számú 
melléklet  szerint módosítja, és elfogadja a 2� számú mellék-
letben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

259/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Teleki Sámuel Általános Iskola
alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Teleki Sámuel Álta-
lános Iskola 450/2011� (XII�15�) határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal az 1� számú 
melléklet  szerint módosítja, és elfogadja a 2� számú mellék-
letben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

260/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

a Vörösmarty mihály Gimnázium alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 245/2011� (VI�23�) határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal az 1� szá-
mú melléklet  szerint módosítja, és elfogadja a 2� számú 
mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyű-
lés nevében írja alá�

Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1�) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

261/2012. (VII.31.)
h a t á r o z a t a

az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményei 
heti óraszámának meghatározásáról a 2012/2013. 

tanévre vonatkozóan

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012/2013� tan-
évre az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézmények 
heti órakeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény Heti órakeret  
 2012/2013. tanév
Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 728 óra
Bolyai János Általános Iskola  1146 óra
Gárdonyi Géza Általános Iskola 803 óra
Gárdonyi Géza Gimnázium 292 óra
Érdligeti Általános Iskola 1514 óra
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1370 óra
Teleki Sámuel Általános Iskola 985 óra
Móra Ferenc Általános Iskola 432 óra
Lukin László Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény 697 óra
Kós Károly Szakképző Iskola 965 óra
Vörösmarty Mihály Gimnázium 1348 óra

Az intézmények órakerete tartalmazza az intézmények-
ben indítandó emelt szintű illetve emelt óraszámú oktatás 
óraszámát, valamint a Kós Károly Szakképző Iskolában a 
22 osztály indításához szükséges óraszámot�
Az intézmények a meghatározott órakereten belül ellátják 
a beilleszkedési, tanulási és magatartás-zavaros (BTM) 
gyermekek fejlesztését az Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat pedagógusainak igénybevétele nélkül�
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségve-
tési rendelet módosítását a fentieknek megfelelően a soron 
következő ülésre terjessze elő�
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei 
Jogú Város oktató-nevelő intézményeinek 2012/2013� 
tanévre vonatkozó heti órakereteit megállapító 205/2012� 
(VI�21�) számú határozatát visszavonja�
Határidő: 2012� augusztus 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

1. számú melléklet a Közgyűlés 251/2012. (VI.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 445/2011� (XII�15�)  határozattal elfo-
gadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja - a többi pont értelemszerű átszámozása mellett - törlésre kerül.

3.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai, valamint sportiskolai nevelést, oktatást”

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Bolyai János Általános 
Iskola (2030 Érd, Erzsébet u� 24-32�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint�”

5. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás
852010  Alapfokú oktatás”

6.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16� a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 852011 Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�)
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�) 
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�) 

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy  integrálható beszédfogyatékosak�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása képesség-kibonta-
koztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 855911 Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése 
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés) 

Közoktatási típusú sportiskolai feladatok ellátása felmenő rendszerben Szakágazati sportképzés az alábbi területe-
ken: birkózás, kézilabda, labdarúgás, tollaslabda, úszás (sportiskolai kerettanterv alkalmazásával)
Testnevelés tantárgy oktatása felmenő rendszerben, emelt szinten (5 óra/hét) egy osztályban, osztályszinten 1-8� évfolyamon
Idegen nyelv (angol, német) oktatása felmenő/kimenő rendszerben emelt óraszámban (5 óra/hét) 5-8� évfolyamon, 
évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 480 fő”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján� Mun-
kaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

11. az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja az alábbiak szerint módosul

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 251/2012. (VII.31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1. 
  Ezzel egyidejűleg a 445/2011� (XII�15�) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti�”

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

2. számú melléklet a Közgyűlés 251/2012. (VI.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT 
BaTTHYÁNY ÁlTalÁNoS ISKola ÉS SPorTISKola alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) (5) bekezdése, az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Batthyány Általános Iskola  és Sportiskola 

  2. om azonosító: 037319

  3. Székhelye: 2030 Érd,  Fácán köz

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye: nincs

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1933�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv 
számára kijelölt körzethatár szerint, sportosztály tekintetében vá-
rosi beiskolázású

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja 
az általános iskolai, valamint sportiskolai nevelést, oktatást

14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Bolyai János Általános Iskola 
(2030 Érd, Erzsébet u� 24-32�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás
852010  Alapfokú oktatás

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000        Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111        Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
852011        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�)
852021        Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
852012        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�) 
852022        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�) 
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása képesség-kibontakoz-
tató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�
855911          Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
855912          Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése 
855914          Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915          Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése                                                                                                                                       

470002          Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121          Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122          Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123          Könyvtári szolgáltatások
562913          Iskolai intézményi étkeztetés
562917          Munkahelyi étkeztetés
680002          Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
931204          Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856011          Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés) 
Közoktatási típusú sportiskolai feladatok ellátása felmenő rendszerben Szakágazati sportképzés az alábbi terüle-
teken: birkózás, kézilabda, labdarúgás, tollaslabda, úszás (sportiskolai kerettanterv alkalmazásával)
Testnevelés tantárgy oktatása felmenő rendszerben, emelt szinten (5 óra/hét) egy osztályban, osztályszinten  
1-8� évfolyamon
Idegen nyelv (angol, német) oktatása felmenő/kimenő rendszerben emelt óraszámban (5 óra/hét) 5-8� évfolyamon, 
évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással

17. 
a költségvetési szerv évfolyamainak 
száma:

     1-8� évfolyam  

18. 
a költségvetési szerv által felvehető maxi-
mális tanuló létszám: 

480 fő

19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %

20.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon:
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %� A feladatok 
ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 18223/4 hrsz�-ú ingatlan a rajta található iskolaépü-
lettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök�

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény  alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
– A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza�
– Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 251/2012� (VII�31�) határozatával fogadta el�
– Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012� szeptember 1� 
Ezzel egyidejűleg a 445/2011� (XII�15�) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti�

  

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

1. számú melléklet a Közgyűlés 252/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bolyai János Általános Iskola 237/2011� (VI�23�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

3.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai nevelést, oktatást, valamint német két tanítási nyelvű nevelés-oktatás”

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.

a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van� A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint ellátja a 
Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, (Érd, Fácán köz), Móra Ferenc Általános Iskola, (Érd, Holló tér 1�) 
pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait�”

5. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás
852010  Alapfokú oktatás”

6.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16�  a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 852011 Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�)                        
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�) 
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása képesség–kibonta-
koztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások

 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 856011 edagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés) 

Matematika oktatása emelt óraszámban (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5–8� évfolyamon, évfolyamon-
ként egy osztályban, osztályszinten�
Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt óraszámban (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5–8� évfolyamon, 
évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással�
Két tanítási nyelvű oktatás felmenő rendszerben 1–8� évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban� Célnyelv: német 
nyelv� Célnyelven oktatott tantárgyak: 
1–4� évfolyam technika, ének, környezetismeret,
5–8� évfolyam ének, német nyelvű irodalom, ország ismeret�

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

„18. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 840 fő”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.

a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az intézményben működik a Budakalász Gimnázium Érdi Tagintézménye�
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

10. az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

11. az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja az alábbiak szerint módosul:

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2012. (VII. 31.)  határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 237/2011. (VI.23.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

2. számú melléklet a Közgyűlés 252/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
BolYaI JÁNoS ÁlTalÁNoS ISKola alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Bolyai János Általános Iskola    

  2. om azonosító: 037325

  3. Székhelye: 2030 Érd, Erzsébet u� 24–32�

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye: 2030 Érd, Alsó u� 80�

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1913�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv 
számára kijelölt körzethatár szerint

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglal-
ja az általános iskolai nevelést, oktatást valamint német két tanítási 
nyelvű nevelés-oktatás

14.

a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van� A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint ellátja a Batthyány 
Általános Iskola és Sportiskola, (Érd, Fácán köz), Móra Ferenc Általános Iskola, (Érd, Holló tér 1�) pénzügyi, 
gazdasági és számviteli feladatait�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás
852010  Alapfokú oktatás

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111       Esélyegyenlőség elősegítését  célzó általános, komplex tevékenységek és programok
852011       Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�)                        
852021       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)
852012       Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�) 
852022       Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy 
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak�                                                                                                                       
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása képesség-kibontakoz-
tató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�     
855911       Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912       Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914       Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915       Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
470002       Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121       Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122       Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123       Könyvtári szolgáltatások
562913       Iskolai intézményi étkeztetés
562917       Munkahelyi étkeztetés
680002        Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204       Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856011       Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés) 
Matematika oktatása emelt óraszámban (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5–8� évfolyamon, évfolyamonként 
egy osztályban, osztályszinten�
Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt óraszámban (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5–8� évfolyamon, 
évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással�
Két tanítási nyelvű oktatás felmenő rendszerben 1–8� évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban� Célnyelv: német 
nyelv� Célnyelven oktatott tantárgyak: 
1–4� évfolyam technika, ének, környezetismeret,
5–8� évfolyam ének, német nyelvű irodalom, ország ismeret�

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma:      1–8� évfolyam  

18. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

840 fő

19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az intézményben működik a Budakalász Gimnázium Érdi Tagintézménye�
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %

20.
a feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 
22815 és a 22633/2 hrsz�-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak 
az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök� 

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
– A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza�
– Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2012� (VII�31�)  határozatával fogadta el�
– Jelen alapító okirat hatályba lépésnek időpontja: 2012� szeptember 1� 
Ezzel egyidejűleg a 237/2011� (VI�23�) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti�

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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1. számú melléklet a Közgyűlés 253/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdligeti Általános Iskola 446/2011� (XII�15�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. Telephely:
2030 Érd, Diósdi út 83/a�
2030 Érd, Túr u� 5–7�”

3.  az alapító okirat 13. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14. a költségvetési szerv által ellátott közfeladat:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely ma-
gában foglalja az általános iskolai nevelést, oktatást�”

5. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv� A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van�

6. az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „16.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:  

Alapfokú nevelés, oktatás
852010  Alapfokú oktatás”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„17.  852000     Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 890111  Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és programok
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�)
 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)
 852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�)
 852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy 
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy  integrálható beszédfogyatékosak� 
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik testi fogyatékkal élnek� 
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik autista tüneteket mutatnak� 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség–kibonta-
koztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 855911 Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése
 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)

Matematika oktatása emelt szinten (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben egy osztályban 5–8� évfolyamon, fél 
osztályban
Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten (5 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5–8� évfolyamon, évfo-
lyamonként egy osztályban, osztálybontással 
Informatika tantárgy oktatása emelt óraszámban (2 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 1–8� évfolyamon évfo-
lyamonként egy osztályban, osztályszinten
Angol nyelv oktatása emelt óraszámban felmenő /kimenő rendszerben 1–3� évfolyamon (2 óra/hét), 4–8� évfolya-
mon (5 óra/hét) évfolyamonként egy osztályban, osztályszinten
Matematika tantárgy oktatása emelt óraszámban (2 óra/hét) felmenő/kimenő  rendszerben 5–8� évfolyamon, osz-
tályszinten� 

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 990 fő”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 21. pontja az alábbiak szerint módosul:

„20
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5%”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 22. pontja az alábbiak szerint módosul:

„21.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 12179 és a 12243 hrsz�-ú ingatlan a 
rajta található iskolaépülettel, a székhelyen kívüli 20982 hrsz�-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel� A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök�”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.

a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény 
alapján�”

12.  az alapító okirat módosítást megelőző 25. pontja az alábbiak szerint módosul:

„24.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás 
útján határozott időre�”
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13.  az alapító okirat módosítást megelőző 27. pontja az alábbiak szerint módosul:

„26.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 253/2012. (VII. 31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 446/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

2. számú melléklet a Közgyűlés 253/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
ÉrdlIGETI ÁlTalÁNoS ISKola alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Érdligeti Általános Iskola

2.
Közvetlen jogelődjének megnevezése, 
székhelye:

Széchenyi István Általános Iskola
2030 Érd, Diósdi u� 95–101� 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2030 Érd, Túr u� 5–7�

3. om azonosító: 037321

4. Székhelye: 2030 Érd, Diósdi u� 95–101�

5. Tagintézménye: nincs

6. Intézményegysége: nincs

7. Telephely: 2030 Érd, Túr u� 5–7�

8. a költségvetési szerv alapítója:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

9.
az alapítás éve:
létrehozásáról rendelkező határozat 
száma:      

2011�
171/2011� (V� 26�) határozat

10.
a költségvetési szerv fenntartója, az 
alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

11. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

12. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

13. a költségvetési szerv működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv 
számára kijelölt körzethatár szerint�

14.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja 
az általános iskolai nevelést, oktatást�

15.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv� A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önál-
ló gazdálkodási jogköre és felelőssége van�

16.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás
852010  Alapfokú oktatás

17.
a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000     Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111     Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és                                
                  programok
852011     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�)
852021     Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)
852012     Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
                 oktatása (1–4� évf�)
852022     Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
                 oktatása (5–8� évf�)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy  integrálható beszédfogyatékosak� 
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik testi fogyatékkal élnek� 
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik autista tüneteket mutatnak� 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség-kibontakoz-
tató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�
855911 Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)
Matematika oktatása emelt szinten (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben egy osztályban 5–8� évfolyamon, fél 
osztályban
Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten (5 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5–8� évfolyamon, évfolya-
monként egy osztályban, osztálybontással 
Informatika tantárgy oktatása emelt óraszámban (2 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 1–8� évfolyamon évfolya-
monként egy osztályban, osztályszinten
Angol nyelv oktatása emelt óraszámban felmenő /kimenő rendszerben 1–3� évfolyamon (2 óra/hét), 4–8� évfolyamon 
(5 óra/hét) évfolyamonként egy osztályban, osztályszinten
Matematika tantárgy oktatása emelt óraszámban (2 óra/hét) felmenő/kimenő  rendszerben 5–8� évfolyamon, osztály-
szinten� 

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma:      1–8� évfolyam  

4
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19. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám:

990 fő

20.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %

21.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 12179 hrsz�-ú ingatlan a rajta található 
iskolaépülettel, a székhelyen kívüli  20982 hrsz�-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel� A feladatok ellátásá-
hoz rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök�

22.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�    

23.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

24.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�

25.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

26.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
– A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza�
– Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 253/2012� (VII�31�) határozatával fogadta el�
– Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012� szeptember 1�
Ezzel egyidejűleg a 446/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

1. számú melléklet a Közgyűlés 254/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 447/2011� (XII�15�) határozattal 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:  
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül

3.  az alapító okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.
a költségvetési szerv  

működési köre:

Általános iskola:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv számára 
kijelölt körzethatár szerint�
Gimnázium: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete�”

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általá-
nos iskolai nevelést, oktatást� 
A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára 
és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés, oktatás folyik�”

5.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19–21�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint�”

6. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:

Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás és nappali rendszerű gimnáziumi 
nevelés, oktatás (4  évfolyammal)
852010    Alapfokú oktatás”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16�  a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000    Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 852011    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�)
 852021    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)
 852012    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�) 
 852022    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�) 
 853000    Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 853111    Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13� évf�)
 853112    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13� évf�)

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai és gimnáziumi nevelése, oktatása, akik a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfo-
gyatékosak� Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik érzékszervi fogyatékosok (látás tekintetében)�

4
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai és gimnáziumi nevelése, oktatása ké-
pesség-kibontakoztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 855911    Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
 855912    Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 855914    Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915    Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 855917    Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
 855918    Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése� 
 890111    Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 910121    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123    Könyvtári szolgáltatások
 931204    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 856011    Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)
 470002   Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 562913    Iskolai intézményi étkeztetés
 562917    Munkahelyi étkeztetés
 680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

„18. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 
általános iskola: 550 fő
gimnázium : 280 fő”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában:  10 %”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre�”

12.  az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja az alábbiak szerint módosul:

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/2012. (VII.31.) határozatával fogadta el.  
• Jelen alapító okirat hatályba lépésnek időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 447/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat  hatályát veszti.

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

2. számú melléklet a Közgyűlés 254/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
GÁrdoNYI GÉZa ÁlTalÁNoS ISKola ÉS GImNÁZIUm alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Gárdonyi Géza Általános Iskola  és Gimnázium

  2. om azonosító: 037320

  3. Székhelye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u� 1/b�

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye: nincs

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1934�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre:

Általános iskola: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a 
költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint
Gimnázium: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és von-
záskörzete

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja 
az általános iskolai nevelést, oktatást� A gimnáziumban általános 
műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés, oktatás folyik�

14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19–21�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás és nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, 
oktatás (4  évfolyammal) 852010  Alapfokú oktatás

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000    Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�)
852021    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�)
852012    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4� évf�) 
852022    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8� évf�) 
853000    Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111    Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13� évf�)
853112    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13� évf�)
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai és gimnáziumi nevelése, oktatása, akik a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogya-
tékosak� Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik érzékszervi fogyatékosok (látás tekintetében)�
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai és gimnáziumi nevelése, oktatása képes-
ség-kibontakoztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�
855911    Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
855912    Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914    Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915    Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917    Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918    Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése� 
890111    Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
910121    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123    Könyvtári szolgáltatások
931204    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856011    Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)
470002    Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913    Iskolai intézményi étkeztetés
562917    Munkahelyi étkeztetés
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma: általános iskola 1–8� évfolyam , gimnázium 9–12� évfolyam

18. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

általános iskola :  550 fő
gimnázium:  280 fő

19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 10 % 

20.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 15803 hrsz�-ú ingatlan a rajta találha-
tó iskolaépülettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök�

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
– A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza�
– Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/2012� (VII�31�) határozatával fogadta el�  
– Jelen alapító okirat hatályba lépésnek időpontja: 2012� szeptember 1�
Ezzel egyidejűleg a 447/2011� (XII�15�) határozattal kiadott alapító  okirat  hatályát veszti� 

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

1. számú melléklet a Közgyűlés 255/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kós Károly Szakképző Iskola 448/2011� (XII�15�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

3.  az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. Telephelye:
2049 Diósd, Gyár u� 2�
nincs”

3. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

4. az alapító okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.
a költségvetési szerv  

működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a település vonzáskörzete�”

5.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja a szakközép-
iskolai és szakiskolai képzést”

6.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van�”

7. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Szakközépiskolai és szakiskolai képzés
853100 Általános középfokú oktatás”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16�  a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 853000 Középfokú oktatásintézményeinek, programjainak komplex támogatása
 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13� évf�)
 853122      Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű  szakközépiskolai oktatása (9–12/13�évf)                               
 853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10� évf�)

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált középiskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középiskolai nevelése, oktatása képesség-kibontakoztató és integrációs 
felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13� évf�)
 853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10� évf�)
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III. Mellékletek II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

 853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolya-
mokon

 853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elmé-
leti oktat a szakképzési évfolyamokon                                          

 853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 
évfolya mokon

 853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére  felkészítő nappali rendszerű szakmai                                 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

 855917  középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
 855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai,  szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése                                  
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 680002 Nem  lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

oktatott szakmacsoportok:
         Szakközépiskola: Szakiskola: 

         közlekedés közlekedés

         kereskedelem-marketing,

         üzleti adminisztráció kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

         könnyűipar ügyvitel
építészet
gépészet

elektrotechnika-elektronika
vendéglátás – idegenforgalom”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„18. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám:          650 fő”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.

a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
853214    Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás (és vizsgáztatás)
853224    Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás (és vizsgáztatás)
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 10%�”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 21. pontja az alábbiak szerint módosul:

„20.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 18870 hrsz�-ú ingatlan a rajta található 
iskolaépülettel� és a 2321/3 hrsz�-ú ingatlan (Diósd, Gyár u� 2�)� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az 
iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök�”

12.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

13.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

14.  az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja az alábbiak szerint módosul:

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 255/2012. (VII.31.) határozatával fogadta el.  
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1. 
Ezzel egyidejűleg a 448/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.” 

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

2. számú melléklet a Közgyűlés 255/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
KÓS KÁrolY SZaKKÉPZő ISKola alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Kós Károly Szakképző Iskola

  2. om azonosító: 032647

  3. Székhelye: 2030 Érd, Ercsi u� 8�

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye: nincs

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

4



Érdi Közlöny

28 29

III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

  8. az alapítás éve: 1955�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a település vonzás-
körzete

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja 
a szakközépiskolai és szakiskolai képzést

14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Szakközépiskolai és szakiskolai képzés
853100 Általános középfokú oktatás

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
853000          Középfokú oktatásintézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111           Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
853121           Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás     (9–12/13� évf�)
853122           Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű  szakközépiskolai oktatása (9–12/13�évf)                               
853132           Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10� évf�)
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált középiskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a visel-
kedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középiskolai nevelése, oktatása képesség–kibontakoztató és integrációs 
felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�
853124            Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13� évf�)
853131            Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10� évf�)
853211             Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfo-

lyamokon
853212             Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére Felkészítő nappali rendszerű szakmai elmé-

leti oktat a szakképzési évfolyamokon      
853221             Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 

évfolyamokon
853222             Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére  felkészítő nappali rendszerű szakmai                                 

gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855917            középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918            Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
910121            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122            Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123            Könyvtári szolgáltatások
931204            Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
470002           Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913            Iskolai intézményi étkeztetés
562917            Munkahelyi étkeztetés
680002           Nem  lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

oktatott szakmacsoportok:
         Szakközépiskola: Szakiskola: 

         közlekedés közlekedés
         kereskedelem-marketing,

         üzleti adminisztráció kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

         könnyűipar ügyvitel
építészet
gépészet

elektrotechnika-elektronika
vendéglátás – idegenforgalom”

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma: 9–14� évfolyam

18. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

650 fő

19.

a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
853214    Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás (és vizsgáztatás)
853224    Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás (és vizsgáztatás)
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában:  10 % 

20.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 18870 hrsz�-ú ingatlan a rajta találha-
tó iskolaépülettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök�

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 255/2012. (VII.31.) határozatával fogadta el.  
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1. 
Ezzel egyidejűleg a 448/2011� (XII�15�) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti� 

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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1. számú melléklet a Közgyűlés 256/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 449/2011� (XII�15�) határozattal elfoga-
dott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

3.  az alapító okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.
a költségvetési szerv  

működési köre:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv számára 
kijelölt körzethatár szerint, emelt szintű ének-zene oktatás tekintetében városi 
beiskolázású”

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai és az ének-zene emelt szintű nevelést, oktatást�”

5.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.

a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van� A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint ellátja a Teleki 
Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u� 1�), Gárdonyi Géza Általános Iskola (Érd, Gárdonyi G� u� 1/b�) 
és a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Érd, Felső u� 33�) pénzügyi, gazdasági és számviteli 
feladatait�”

6. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

 Alapfokú nevelés, oktatás
852010 Alapfokú oktatás”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16� a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000        Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 890111        Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 852011        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�)
 852021        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8�  évf�)
 852012        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�) 
 852022        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerűnevelése, oktatása (5-8� évf�)

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy 
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak� 
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik testi fogyatékkal élnek�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség-kibon-
takoztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 855911         Általános iskolai napközi otthoni nevelés

 855912         Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 855914         Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915         Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 470002         Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 910121         Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122         Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123         Könyvtári szolgáltatások
 562913         Iskolai intézményi étkeztetés
 562917         Munkahelyi étkeztetés
 680002         Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 931204         Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 856011         Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)

Ének-zene oktatása felmenő rendszerben emelt óraszámban (4 óra/hét) 1-8� évfolyamon évfolyamonként egy osz-
tályban, osztályszinten�
Angol nyelv oktatása felmenő/kimenő rendszerben emelt óraszámban (4 óra/hét) 4-8� évfolyamon, évfolyamon-
ként egy osztályban, osztálybontással�”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

„18. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 990 fő”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

12.  az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja alábbiak szerint módosul:

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 256/2012. (VII.31.)  határozatával fogadta el.  
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 449/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

2. számú melléklet a Közgyűlés 256/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
KőrÖSI CSoma SÁNdor ÁlTalÁNoS ISKola  alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola      

  2. om azonosító: 037322

  3. Székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19–21�

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye:
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 13�
2030 Érd, Aggteleki u� 8�

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1951�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv 
számára kijelölt körzethatár szerint, emelt szintű ének-zene oktatás 
tekintetében városi beiskolázású 

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja 
az általános iskolai és az ének-zene emelt szintű nevelést, oktatást

14.

a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van� A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint ellátja a Teleki 
Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u� 1�), Gárdonyi Géza Általános Iskola (Érd, Gárdonyi G� u� 1/b�) 
és a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Érd, Felső u� 33�) pénzügyi, gazdasági és számviteli 
feladatait�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás     
852010 Alapfokú oktatás

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000        Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111        Esélyegyenlőség elősegítését 
                    célzó általános, komplex tevékenységek és programok
852011        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�)
852021        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8�  évf�)
852012        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�) 
852022        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak� Azok az 
integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik testi fogyatékkal élnek�

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség-kibontakoz-
tató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel� 
855911         Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912         Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914         Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915         Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
470002         Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121         Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122         Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123         Könyvtári szolgáltatások
562913         Iskolai intézményi étkeztetés
562917         Munkahelyi étkeztetés
680002         Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204         Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856011         Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)
Ének-zene oktatása felmenő rendszerben emelt óraszámban (4 óra/hét) 1-8� évfolyamon évfolyamonként egy osztály-
ban, osztályszinten�
Angol nyelv oktatása felmenő/kimenő rendszerben emelt óraszámban (4 óra/hét) 4-8� évfolyamon, évfolyamonként 
egy osztályban, osztálybontással�

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma: 1-8� évfolyam

18. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

990 fő

19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vál-
lalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 % 

20.
a feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 
7303, 7150/2, 7305/2 hrsz�-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre 
állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök� 

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 256/2012. (VII.31.)  határozatával fogadta el.  
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 449/2011� (XII�15�) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti�

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

1. számú melléklet a Közgyűlés 257/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 277/2011� (VII�28�) határo-
zattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

3.  az alapító okirat 14. pontja -– a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által ellátott  

közfeladat:
 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban”

5.  az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.

a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetés szerv� A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint, a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19-21�) látja el a pénzügyi, gazdasági és számviteli 
feladatait�”

6. az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú művészetoktatás 
852020 Alapfokú művészetoktatás”                                                                                                                 

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16� a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000     Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 890111     Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 852031     Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
 910121     Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122     Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123     Könyvtári szolgáltatások
 900400    Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
 680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti oktatás-nevelés folyik� Az alapfokú művészetoktatás megalapoz-
za a művészeti kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra� A tanuló az utolsó alapfokú 
évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti 
záróvizsgát tehet�
Integrálható SNI és HHH tanulók zeneművészeti oktatása, nevelése”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„21.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 % „

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja az alábbiak szerint módosul:

„24.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 27. pontja az alábbiak szerint módosul:

„25.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 29. pontja az alábbiak szerint módosul:

„27.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2012. (VII. 31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 277/2011. (VII.28.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

2. számú melléklet a Közgyűlés 257/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS lUKIN lÁSZlÓ 
alaPFoKÚ mŰVÉSZEToKTaTÁSI INTÉZmÉNY alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: lukin lászló alapfokú művészetoktatási Intézmény

  2. om azonosító: 039974

  3. Székhelye: 2030 Érd, Felső u� 33�

  4. Tagintézménye: nincs

4
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  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye:

2030 Érd, Diósdi út 95–101�
2030 Érd, Túr u� 5-7�
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19–21�
2030 Érd, Holló tér 1�
2030 Érd, Törökbálinti út 1�
2030 Érd, Gárdonyi G� u� 1/b�
2030 Érd, Fácán köz
2030 Érd, Felső u� 45�

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1966�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetés szerv� A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19–21�) látja el a pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú művészetoktatás 
852020 Alapfokú művészetoktatás                                                                                                                   

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000     Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111     Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
852031     Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
910121     Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122     Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123     Könyvtári szolgáltatások
900400     Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
680002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti oktatás-nevelés folyik� Az alapfokú művészetoktatás megala-
pozza a művészeti kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra� A tanuló az utolsó 
alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően 
művészeti záróvizsgát tehet�
Integrálható SNI és HHH tanulók zeneművészeti oktatása, nevelése

17. művészeti ágak: zeneművészet

18.

Tanszakok tantárgyak:
Tanulmányaikat már megkezdett tanulók számára kimenő rendszerben a 2011/2012. tanévtől:
Hangszeres tanszakok: zongora, trombita, kürt, harsona, tuba, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, hegedű, gordonka, 
citera, gitár, harmonika, ütő
Vokális tanszak: magánének
Elméleti tanszakok, tantárgyak:  szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom, zeneismeret
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus, kamaraének
A székhelyen és telephelyeken oktatható tanszakok és létszámaik – a maximálisan felvehető tanuló létszám figyelembe 
vételével – tanévenként változhatnak�

a 2011/2012-es tanévben belépő tanulók számára felmenő rendszerben:
Klasszikus zene
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona- tenorkürt- baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka
Vokális tanszak tantárgyai: magánének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret,  zenetörténet-  zeneirodalom, zeneelmélet  
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus

Népzene
Pengetős tanszak tantárgyai: citera
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs

19. a költségvetési szerv évfolyamainak száma:

12  évfolyam: 
2  előképző, 
6 alapfokú

4  továbbképző évfolyam

20. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

560 fő

21.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 % 

22.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 
22758 hrsz�-ú és a 22781 hrsz�-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre 
állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök� Az iskola rendelkezésére bocsátott vagyontárgya-
kat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon felhasználhatja�

23.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendeletei szerint gyakorolja�

24.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

25.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján�

26.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2012. (VII. 31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 277/2011� (VII�28�) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti�

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző



Érdi Közlöny

38 39

III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

1. számú melléklet a Közgyűlés 258/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Móra Ferenc Általános Iskola 451/2011� (XII�15�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

3.  az alapító okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.
a költségvetési szerv  

működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete 
(Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján)”

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai nevelést, oktatást�”

5.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Bolyai János Általános Isko-
la (2030 Érd, Erzsébet u� 24–32�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint�”

6. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás
852010   Alapfokú oktatás”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16� a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�)
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�) 

Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelése, oktatása� Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyerme-
kek nevelése, oktatása� Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenes-
sége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása� Szegregált nevelés-oktatás�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség-kibon-
takoztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése
 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 890111  Esélyegyenlőség elősegítését  célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 470002  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások

 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 562917 Munkahelyi étkeztetés
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógy-testnevelés)
 931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 100 fő”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5%”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

12.  az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja alábbiak szerint módosul:

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 258/2012. (VII. 31.)  határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 451/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.

2. számú melléklet a Közgyűlés 258/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
mÓra FErENC ÁlTalÁNoS ISKola alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: móra Ferenc Általános Iskola

  2. om azonosító: 038540

  3. Székhelye: 2030 Érd, Holló tér 1�

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye: 2030 Érd, Csóka u� 7�

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1970�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete 
(Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján) 

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja 
az általános iskolai nevelést, oktatást

14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Bolyai János Általános Iskola 
(2030 Érd, Erzsébet u� 24–32�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás     
852010 Alapfokú oktatás

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�) 
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelése, oktatása� Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelése, oktatása� Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása� Szegregált nevelés-oktatás�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség-kibontakoz-
tató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
890111    Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
470002  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógy-testnevelés)
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma: 1-8� évfolyam

18. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

100 fő

19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 % 

20.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 17760 hrsz�-ú ingatlan a rajta található 
iskolaépülettel, a telephelyén levő 17762 hrsz�-ú beépített ingatlan� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak 
az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök�

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 258/2012. (VII. 31.)  határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 451/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

4
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 910123   Könyvtári szolgáltatások
 562913      Iskolai intézményi étkeztetés
 562917      Munkahelyi étkeztetés
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 931204        Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 856011    Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)

Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten felmenő/kimenő rendszerben 1-8� évfolyamon, évfolyamonként 
egy osztályban, osztálybontással: 1-3� évfolyam 2 óra/hét), 4-8� évfolyam (5 óra/hét)”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
„18. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 600 fő”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5%”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja alábbiak szerint módosul:

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 259/2012. (VII. 31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 450/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.”

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

1. számú melléklet a Közgyűlés 259/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Teleki Sámuel Általános Iskola 450/2011� (XII�15�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

3.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az általános 
iskolai nevelést, oktatást”

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.

a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19–21�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás 
szerint�”

5. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás
852010   Alapfokú oktatás”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16� a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000  Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 890111       Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
 852011        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4�évf�)
 852021        Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8�évf�)
 852012        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�) 
 852022        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy 
a viselkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak� 
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik testi fogyatékkal élnek� Azok az integrálható, sajátos 
nevelési igényű tanulók, akik érzékszervi fogyatékosok (hallás tekintetében)�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség-kibon-
takoztató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 855911        Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
 855912        Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése
 855914        Általános iskolai tanulószobai nevelés
 855915        Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 470002       Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 910121        Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122        Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
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855915          Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
470002          Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121          Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122          Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123          Könyvtári szolgáltatások
562913          Iskolai intézményi étkeztetés
562917          Munkahelyi étkeztetés
680002          Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204          Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856011          Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)
Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten felmenő/kimenő rendszerben 1-8� évfolyamon, évfolyamonként egy 
osztályban, osztálybontással: 1-3� évfolyam 2 óra/hét), 4-8� évfolyam (5 óra/hét)

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma: 1-8� évfolyam

18. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

600 fő

19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 % 

20.

a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 3172/1, 3173/4, hrsz�-ú ingatlan a rajta 
található iskolaépülettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök� 

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 259/2012. (VII. 31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 450/2011. (XII.15.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

2. számú melléklet a Közgyűlés 259/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
TElEKI SÁmUEl ÁlTalÁNoS ISKola  alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Teleki Sámuel Általános Iskola  

  2. om azonosító: 037323

  3. Székhelye: 2030 Érd, Törökbálinti u� 1�

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye: nincs

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1932�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe a költségvetési szerv 
számára kijelölt körzethatár szerint�

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja 
az általános iskolai nevelést, oktatást

14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv� Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u� 19–21�) látja el, a költségvetési szervek közötti megállapodás szerint�

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Alapfokú nevelés, oktatás     
852010 Alapfokú oktatás

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000        Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111        Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
852011        Általános iskolai tanulók  nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4�évf�)
852021        Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8�évf�)
852012        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4� évf�) 
852022        Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált általános iskolai nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a vi-
selkedés fejlődésének  tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak� Azok az 
integrálható, sajátos nevelési igényű tanulók, akik testi fogyatékkal élnek� Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű 
tanulók, akik érzékszervi fogyatékosok (hallás tekintetében)�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  képesség-kibontakoz-
tató és integrációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�
855911          Általános iskolai napközi (iskola) otthoni nevelés
855912          Sajátos nevelési igényű tanulók napközi (iskola) otthoni nevelése
855914          Általános iskolai tanulószobai nevelés
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Matematika oktatása emelt szinten (7,6,7,7 óra/hét) felmenő rendszerben 9-12� évfolyamon, évfolyamonként egy 
osztályban, fél osztályban
Kémia (5,5,4,4 óra/hét) és biológia (3,5,6,6 óra/hét) emelt szintű oktatása felmenő rendszerben 9-12� évfolyamon, 
évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással
Humán tantárgy (történelem, magyar, művészettörténet) oktatása emelt szinten (5 óra/hét) felmenő rendszerben 
9-12� évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, fél osztályban

 910121        Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122        Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123        Könyvtári szolgáltatások
 931204        Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 856011       Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (gyógytestnevelés)
 470002       Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 562913     Iskolai intézményi étkeztetés
 562917  Munkahelyi étkeztetés
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
 Regionális ECL Nyelvvizsgaszervező Központot működtet angol és német nyelvből�”

8.  az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 10%”

9.  az alapító okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

„22.
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  alapján.
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”

10.  az alapító okirat módosítást megelőző 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„23.
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 
határozott időre�”

11.  az alapító okirat módosítást megelőző 26. pontja alábbiak szerint módosul:

„25.

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 260/2012. (VII. 31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 245/2011. (VI.23.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

1. számú melléklet a Közgyűlés 260/2012. (VII.31.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vörösmarty Mihály Gimnázium  245/2011� (VI�23�) határozattal elfogadott ala-
pító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államház-
tartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.

3.  az alapító okirat módosítást megelőző 13. pontja az alábbiak szerint módosul

„12.
a költségvetési szerv  

működési köre:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete”

4.  az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.
a költségvetési szerv által 

ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása� A gimnáziumban általános művelt-
séget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére felkészítő nevelés, oktatás folyik�”

5.  az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van�”

6. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

gimnáziumi nevelés, oktatás (4 és 8 évfolyammal) 
853100 Általános középfokú oktatás”

7.  az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16� a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
 852000       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 852021       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
 852022       Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
 853112       Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása  (9-12/13� évf�)               

Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlő-
désének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása képesség-kibontakoztató és integ-
rációs felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�

 853000      Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 853111       Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13� évf�)
 855917       Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
 855918       Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése  

Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten (6 óra/hét) felmenő rendszerben 9-12� évfolyamon, évfolyamon-
ként egy osztályban, osztálybontással
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Matematika oktatása emelt szinten (7,6,7,7 óra/hét) felmenő rendszerben 9-12� évfolyamon, évfolyamonként egy 
osztályban, fél osztályban
Kémia (5,5,4,4 óra/hét) és biológia (3,5,6,6 óra/hét) emelt szintű oktatása felmenő rendszerben 9-12� évfolyamon, 
évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással
Humán tantárgy (történelem, magyar, művészettörténet) oktatása emelt szinten (5 óra/hét) felmenő rendszerben 
9-12� évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, fél osztályban
910121        Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122        Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123        Könyvtári szolgáltatások
931204        Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856011        Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység ( gyógytestnevelés)
470002        Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913        Iskolai intézményi étkeztetés
562917        Munkahelyi étkeztetés
680002        Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
856099        Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Regionális ECL Nyelvvizsgaszervező Központot működtet angol és német nyelvből�

17. a költségvetési szerv évfolyamainak száma:
5-12� évfolyam
9-12� évfolyam

18. 
a költségvetési szerv által felvehető  
maximális tanuló létszám: 

910 fő

19.
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában:  10 % 

20.
a feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 
15253/1 hrsz�-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel� A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolá-
ban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök� 

21.
a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város  Közgyűlése által elfogadott min-
denkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja�

22.  
a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény  alapján�
Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény alapján�

23.  
a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre�

24.
a költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak�

25.  

Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza.
• Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 260/2012. (VII. 31.) határozatával fogadta el.
• Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
Ezzel egyidejűleg a 245/2011. (VI.23.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. 2012. július 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző

2. számú melléklet a Közgyűlés 260/2012. (VII.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
VÖrÖSmarTY mIHÁlY GImNÁZIUm alaPÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és 
az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993� évi 
LXXIX� törvény 37� § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1. a költségvetési szerv megnevezése: Vörösmarty mihály Gimnázium 

  2. om azonosító: 032551

  3. Székhelye: 2030 Érd, Széchenyi tér 1�

  4. Tagintézménye: nincs

  5. Intézményegysége: nincs

  6. Telephelye: nincs

  7. a költségvetési szerv alapító szerve:
Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1961�

  9.
a költségvetési szerv fenntartója,  
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u� 1–3�

10. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1–3�

12. a költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete

13.
a költségvetési szerv által  
ellátott közfeladat:

Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása� A gimnáziumban 
általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés, ok-
tatás folyik�

14.
a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van

15.
a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

gimnáziumi nevelés, oktatás  (4 és 8  évfolyammal)                                                              
853100  Általános középfokú oktatás 

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
852000       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
852022       Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8� évf�)
 853112      Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13� évf�)               
Azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésé-
nek tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak�
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása képesség-kibontakoztató és integrációs 
felkészítő, fejlesztő tevékenységekkel�
853000      Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111      Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13� évf�)
855917       Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918       Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése  
Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten (6 óra/hét) felmenő rendszerben 9-12� évfolyamon, évfolyamonként 
egy osztályban, osztálybontással
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3�  Késedelmes fizetés esetén a Megbízó köteles a Ptk� 301/A�§-ban foglaltak szerint a késedelem időtartamával arányos 
késedelmi kamat megfizetésére� Egyebekben a felek egymás közötti fizetési kötelezettsége vonatkozásában e szabályt 
kell minden esetben megfelelően alkalmazni�

III. a Szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei
1�  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely tevékenység ellátása során valamely eredmény előállítása 

(pl�: jegyzőkönyv, jelentés stb�) a tevékenységgel együtt jár, ott a Megbízottat ezen eredmény előállítása során ered-
ményfelelősség terheli�

2�  Az egyes feladatokat a Megbízottnak a jogszabályokban, ill� a Megbízó utasításaiban foglalt határidőkben kell mara-
déktalanul ellátnia� Azon feladatokat, amelyhez jelen szerződés határidőt nem fűz, a felmerülést követő legrövidebb 
idő alatt kell ellátni� 

3�  Megbízott ill� a feladatot ténylegesen ellátó személy jogosult a jelen szerződésben foglalt feladatok elvégzése céljából 
munkaidőben – illetve ha jelen szerződés akként rendelkezik, munkaidőn túl, a feladatok ellátásának idejére – a 
fenti teljesítési helyeken a jogosultságát igazoló okmányok felmutatása ellenében belépni, ott tartózkodni� 

4�  Megbízott köteles tevékenysége tapasztalatairól, javaslatairól a Megbízót haladéktalanul értesíteni, amennyiben a 
védelmi feladatok ellátásához álláspontja szerint a Megbízó döntésére van szükség� 

5�  Megbízott köteles a tevékenység (részfeladat) akadályoztatásáról a Megbízót haladéktalanul értesíteni és haladékta-
lan intézkedést foganatosítani, az akadályoztatás mielőbbi megszüntetésére� 

6�  Megbízott által kiválasztott vállalkozó köteles a vagyonőrök részére biztosítani a 2� számú mellékletben felsorolt 
nyári és téli formaruhát és felszereléseket�

7�  Megbízott köteles a Megbízónál tényleges szolgálatot adó vagyonőrök kiválasztásánál az előírt jogszabályi követelmé-
nyeken túl figyelembe venni a 3� számú mellékletben felsorolt és a Megbízó által fontosnak tartott egyéb szempontokat is�

8�  Megbízott köteles a Megbízónál szolgálatot adó vagyonőrök szükség szerinti helyettesítéséről a helyettesítő személy 
nevének, szolgálatteljesítési helyének és idejének megadásával legkésőbb a helyettesítés kezdőnapját megelőző mun-
kanapon írásban értesíteni a Megbízót, kivéve, ha a helyettesítésére okot adó körülmény ezen időpontot követően 
jutott a Megbízott tudomására� Ebben az esetben legkésőbb az adott személy általi tevékenység-ellátás megkezdé-
séig köteles ezt a Megbízó felé jelezni�

9�  Megbízott köteles a Megbízónál szolgálatot adó vagyonőr személyének végleges megváltoztatásához és új vagyonőr 
szolgálatba helyezéséhez a Megbízó egyetértését beszerezni� Mentesül ez alól a Megbízott, ha arra halasztást nem 
tűrő eset miatt (vagyonőr jogviszonyának azonnali hatályú megszűnése, bűncselekmény elkövetése, baleset, beteg-
ség, haláleset) miatt került sor�

10�  Megbízott köteles a Megbízó indokolással ellátott kezdeményezésére az érintett vagyonőr szolgálatellátásának meg-
szüntetését a vállalkozó felé kezdeményezni és másik vagyonőrt biztosítani� 

11�  Megbízott által kiválasztott vállalkozó köteles jelen szerződéssel kapcsolatos biztosítási szerződéseinek hatályát a 
szerződés teljesítéséig fenntartani�

12�  Megbízott vállalja, hogy a Megbízónál a szerződés megkötésének idején szolgálatot adó vagyonőrök továbbfoglal-
koztatása érdekében a kiválasztott vállalkozó az érintett vagyonőrök felé munkaviszony (ill� munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony) létesítésére vonatkozó ajánlatot tesz�

13�  Megbízott által kiválasztott vállalkozó továbbá köteles 24 órás központi ügyeleti szolgálatot fenntartani a vagyon-
őrökkel való kapcsolattartás, részükre való segítségnyújtás, tevékenységük ellenőrzése, ill� egyéb feladatok ellátása 
céljából�

14�  Megbízott által kiválasztott vállalkozó köteles folyamatosan rendelkezésre állni akként, hogy minősített időszak-
ban, illetve katasztrófa- vagy veszélyhelyzetekben a Megbízó kérésére 48 órán belül Érd Megyei Jogú Város kritikus 
infrastruktúrájának védelme érdekében, a Helyi Védelmi Bizottság tervei alapján, legalább 10 objektumban 24 órás 
vagyonőri, továbbá a 2 pár visszatérő gépjárműves járőri szolgálatot adjon� Továbbá a bekövetkezett rendkívüli ese-
mény helyszínére a Megbízó vagy a vagyonőr kérésére azonnali intézkedésre képes és jogosult vezetőt rendel ki, aki 
együttműködik az esemény kivizsgálásában résztvevő szervek vezetőivel� A díjazás ezen feladatok ellátása esetben is 
a II� 2� pont szerint alakul�

15�  Megbízott által kiválasztott vállalkozó köteles betartani a 2005� évi CXXXIII� tv�, továbbá a foglalkoztatásra vonat-
kozó jogszabályok előírásait�

Melléklet a Közgyűlés 263/2012. (VII.31.) határozatához

mEGBÍZÁSI SZErZődÉS VaGYoNVÉdElmI FEladaToK 
SZErVEZÉSÉrE ÉS lEBoNYolÍTÁSÁra

amely létrejött  egyrészről Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhely: 2030 Érd� Alsó 
u� 1� törzsszám: 394909, adószám: 15394909-2-13, képviseli: dr� Ferencz Dóra jegyző) mint Megbízó (továbbiakban: 
megbízó)

másrészről az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alsó u� 1�, 
cégjegyzékszám: 13-09-126135; adószám: 14631443-2-13; képviseli: Zsirkai László ügyvezető) mint Megbízott (továb-
biakban: megbízott) 
között (továbbiakban együttesen: felek) alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. a Szerződés tárgya
1�  A Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a jelen szerződésben megjelölt teljesítési helyeken az Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a vagyonvédelmi, őrzési, rendészeti és ehhez kapcsolódó információs fel-
adatokat szervezze meg és folyamatosan bonyolítsa le a jelen szerződésben meghatározott tartalommal�

2�  A szerződés az alábbi teljesítési helyekre és a 4� mellékletben meghatározott szolgálati rend szerinti időpontokra 
vonatkozik:
1�  Polgármesteri Hivatal Főbejárat (2030 Érd, Alsó u� 1�)
2�  Polgármesteri Hivatal (2030 Érd, Budai u� 10�)
3�  Polgármesteri Hivatal Okmányiroda (Budai u� 8�)
4�  Polgárok Háza főbejárat (2030 Érd, Alsó u� 3�)

3�  Megbízott részletes feladatai az alábbiak: 
a)  A közbeszerzésekről szóló 2011� évi CVIII� törvény (továbbiakban: Kbt�) előírásai szerint a közbeszerzési eljárás-

hoz szükséges a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005� évi 
CXXXIII� évi törvényben foglaltaknak megfelelő kiírás elkészítése, a Megbízóval történő egyeztetése, az eljárás 
bonyolítása, a vállalkozó kiválasztása;

b)  A nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződés megkötése, melynek hatálybalépése 2012� szeptember 15-e 07�00 óra; 
c)  A vállalkozási szerződés teljesítésének folyamatos ellenőrzése, félévente beszámoló készítése a Megbízónak a vállal-

kozási szerződés teljesüléséről;
d)  A vállalkozási díj továbbszámlázása a Megbízó részére�
4�  Megbízott a megbízást elvállalja, kijelenti, hogy annak teljesítésére képes�

II. a megbízási díj, a vállalkozási díj és annak megfizetése
1�  A jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a Megbízó havonta a Megbízott mindenkori hatályos üzleti 

tervében elfogadott megbízási díjat fizet a Megbízott részére� 
A megbízási díj átalánydíj jellegű, melynek természetével a felek tisztában vannak, tehát hogy a megbízási díj magá-
ban foglalja az ellátandó feladatokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat és költséget, továbbá a hasznot� Meg-
bízott nem jogosult a megbízási díjon felül további igények Megbízóval szemben történő érvényesítésére, kivéve az 
esetleges késedelmi kamatot� A Megbízott a megbízási díjra havonta utólag teljesítésigazolás alapján válik jogosulttá� 
Megbízó előleget semmilyen jogcímen nem fizet� 
Megbízó a megbízási díjat Megbízott részére a számla és a teljesítésigazolás benyújtását követő 15 napon belül fizeti 
meg� Teljesítésigazolásra Kocsis János védelmi referens jogosult�

2�  Megbízott a megbízási díjon felül legfeljebb 940 Ft/óra/vagyonőr + ÁFA, azaz kilencszáznegyven forint/óra/vagyon-
őr + ÁFA vállalkozási díj (rezsióradíj) továbbszámlázására jogosult a Megbízó felé, amely legfeljebb a KSH által köz-
zétett mindenkori szakági inflációs rátával emelhető� Megbízó a továbbszámlázott vállalkozási díjat – az elszámolt 
órák száma alapján - havonta utólag fizeti meg Megbízott részére, a számla és a teljesítésigazolás benyújtását követő 
15 napon belül� Teljesítésigazolásra Kocsis János védelmi referens jogosult�
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VI.  Egyéb szabályok
1�  Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre 

irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is� Ezen személyek ma-
gatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel� Nem minősül-
het üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy a szerződés, illetve egyéb dokumentum 
az üzleti titok köréből kizár� A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnésére tekintet nélkül fennmarad�

2�  Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvé-
nyesen� A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is� Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére), 
valamint kapcsolattartásra az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:
a)  Megbízó részéről: 

•  Jegyző korlátozás nélkül;
•  Védelmi referens korlátozással, melynek mértékét eseti megbízólevél tartalmazza, jognyilatkozat tételére nem 

jogosult�  
b)  Megbízott részéről: 

•  Zsirkai László ügyvezető korlátozás nélkül;
•  Üzemeltetési vezető korlátozással, melynek mértékét eseti megbízólevél tartalmazza, jognyilatkozat tételére 

nem jogosult�
3�  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, akkor a 

szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módo-
sítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül� Fentieket kell megfelelően alkalmazni 
akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a 
szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés 
a szerződés részét képezi)�

4�  A szerződés és dokumentumainak nyelve a magyar� A felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos 
vitás kérdések tisztázása nem jár eredménnyel, úgy kikötik a Megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illeté-
kességét�

5�  A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók�

6�  Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és közös értelmezést követően 
jóváhagyólag írták alá 6 példányban�

Mellékletek:
1. Tevékenység leírás
2. Formaruhára és felszerelésre vonatkozó előírások
3. Vagyonőrökkel szemben támasztott egyéb követelmények
4. Szolgálati rend

Érd, 2012� július 

…………………����������������……………………………  ………………�������������������������…………………�
 megbízó: megbízott 
 Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Érdi Városfejlesztési Kft.
  Polgármesteri Hivatala képviseletében: Zsirkai László
 képviseletében: dr� Ferencz Dóra ügyvezető
  Jegyző  

Ellenjegyzem:  ………………………………………�
                        Péterfia Krisztina pénzügyi ellenjegyző

16�  Megbízott tájékoztatja a Megbízót az általa kiválasztott vállalkozó feladatairól és jogairól�
17�  Megbízott által kiválasztott vállalkozó kötelezettsége a szolgálatellátás alapját képező havi vezénylési terv tájékozta-

tás céljából, a Megbízó védelmi referensének a tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig történő megküldése�
18�  Jelen III� fejezetben foglaltak Megbízott általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül�
19�  Megbízó kötelezettsége továbbá, hogy:

–  biztosítsa a szolgálatot teljesítő vagyonőrök részére - feladataik maradéktalan ellátásához szükséges mértékben 
- az elhelyezésüket, az objektumon belüli összeköttetést a vagyonőrök és az intézkedésre képes és jogosult hiva-
tali vezetők között, összeköttetést a vagyonőrök és a Megbízott ügyelete, továbbá a vagyonőrök és a rendőrség, 
tűzoltóság között;

–  a teljesítési hely dolgozóit a rájuk vonatkozó mértékben tájékoztassa a vagyonőrök feladatairól és a velük való 
együttműködés szabályairól;

– a védendő objektum riasztó hálózatainak üzemképességét biztosítsa;
– a megbízási díjat határidőre megfizesse a Megbízott részére�

20�  A Megbízott a vagyonőrök szolgálatteljesítésének rendjére, módjára és konkrét feladataira vonatkozó „Szolgálati 
Utasítás”-t az általa kiválasztott vállalkozóval közösen dolgozza ki a vállalkozási szerződés aláírását követő 10� mun-
kanapig, amely a jelen szerződés mellékletét  fogja majd képezni, továbbá annak 1–1 példányát vagyonőrök szolgálati 
helyein helyezi el a teljesítést végző Megbízott által kiválasztott vállalkozó�

21�  Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy jelen szerződés időbeli hatálya alatt a törvényi előírások változása miatt 
az Megbízónál jelentős szervezeti átalakulások várhatóak, amelyek érinthetik a jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat, és ezek a szerződés módosítását tehetik szükségessé�

22.  Felek a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan 
adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut� Kivételt képez ez alól azon 
adatok összessége, amely a jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül�

IV. Szerződés időtartama, megszűnése
1� Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik�
2� Bármelyik fél jogosult a szerződést 90 napos felmondási idő mellett írásban indokolás nélkül felmondani�
3�  Azonnali hatályú (ún� rendkívüli) felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult élni� 

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a másik fél a jelen szerződésben megállapított, és rá vonatkozó kötelezettségek 
bármelyikét írásbeli felszólítás ellenére határidőre nem teljesíti, vagy a kötelezettségének nem teljesítése miatt egy éven 
belül legalább három alkalommal felszólítással kellett élni vele szemben� Azonnali hatályú felmondást a felek bárme-
lyike köteles indoklással írásbeli nyilatkozatba foglalni�

4�  Felmondás hiányában is megszűnik a szerződés, ha a Megbízott által kiválasztott vállalkozó a 2005� évi CXXXIII� 
tv-ben számára meghatározott működési feltételek bármelyikét törvényes okok folytán ideiglenesen vagy véglegesen 
elveszíti, vagy a felelősség biztosítását megszünteti, ellene csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul�

5�  Megszűnik a szerződés a vállalkozási szerződés megszűnésével�
6�  A szerződés megszűnésekor a felek kötelesek egymással kölcsönösen elszámolni legkésőbb a szerződés megszűnését 

követő 30 napon belül� 

V. Felelősségi szabályok, szerződésszegés jogkövetkezményei
1�  Megbízott a szerződés teljesítése során okozott károkért a Ptk� általános szabályai szerint felel a Megbízó felé, ide 

értve az általa igénybe vett harmadik személy okán bekövetkezett károkat is�
2�  Megbízott felelősége kiterjed a harmadik személynek okozott kárra is, amennyiben ezen károkozás – fentiek alkal-

mazásával is - a jelen szerződés teljesítése során, illetve az általa használt eszközök igénybevételével történt�
3�  Mentesül a Megbízott a károkozási felelősség alól, ha a károkozás a Megbízó utasítása következtében történt, feltéve, 

hogy az utasítást megelőzően az esetleges kár bekövetkezésére a Megbízott a Megbízó figyelmét felhívta�
4�  Nem felel a Megbízott a „vis maior” okból bekövetkezett károkért, de ekkor is köteles minden intézkedést megtenni 

a Megbízót ért kár csökkentése érdekében�
5�  Megbízott felelőssége nem terjed ki az ellenőrzései során feltárt és a Megbízót terhelő hiányosságok megszüntetésére 

tett javaslatok figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkra�
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3. számú melléklet

VaGYoNőrÖKKEl SZEmBEN TÁmaSZToTT EGYÉB KÖVETElmÉNYEK

A vagyonőröknek az alábbi személyiségjegyekkel kell rendelkezniük:
a�  Megbízhatóság
b�  Fegyelmezett magatartás
c�  Udvarias, határozott, magabiztos fellépés
d�  Stressz-tűrő képesség
e�  Felelősségvállalás
f�  Szolgálatelvűség
g�  Jó kommunikációs készség
h�  Csoporton belüli együttműködési készség
i�  Munkabírás, éjszakai monotónia tűrése
j�  Jó megjelenés, ápolt külső
k�  ormaruha tisztelete

4. számú melléklet
SZolGÁlaTI rENd

1. számú melléklet

TEVÉKENYSÉG lEÍrÁS
a)  végzi a szolgálati helyeik szerinti objektum(ok) őrzését és vagyonvédelmét a meghatározott szolgálati rend szerint�
b)  felügyeli a szolgálati helyhez tartozó objektumba való beléptetés rendjét, melynek során jogosultak felszólítani a be-

lépő személyeket a belépés céljának közlésére, ellenőrizni a belépés jogosultságát és megtiltani a belépést a belépésre 
jogosulatlan személyeknek;

c)  felszólítja a hivatalban jogosulatlanul bent tartózkodó személyeket a távozásra�
d)  felszólítja a jogsértő, rendbontó és a hivatal működését zavaró személyeket ezen tevékenységük abbahagyására; illetve 

megteszi a szükséges intézkedéseket ezen személyekkel szemben�
e)  jogosult az objektumba be- és kilépő személyeket felszólítani a náluk lévő és az ügyintézéshez, napi munkavégzéshez 

nem indokolt csomagjaik és egyéb gyanús poggyászaik bemutatására, szállítási engedélyük felmutatására, indokolt 
esetben megtiltják a közbiztonságra veszélyes tárgyak bevitelét illetve a hivatal eszközeinek, berendezéseinek engedély 
nélküli kivitelét�

f)  szükség esetén köteles hatósági segítséget kérni�
g)  felszólítja a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt cselekménye abbahagyására, szükség 

esetén a cselekmény folytatását vagy az elkövető távozását a lehetőségeivel arányos mértékig megakadályozza és azon-
nal értesíti a rendőrséget, az önkormányzat védelmi referensét�

h)  az 1-4� számú szolgálati helyeken szolgálatot teljesítők a Szolgálati Utasításban foglaltak szerint információs és recep-
ciós feladatokat is ellátnak�

i)  az 1-4� szolgálati helyen szolgálatot teljesítő vagyonőrök között az 1� számú szolgálati helyen szolgálatot adó vagyonőr 
látja el koordinációs feladatokat�

j)  a vagyonőrök a Szolgálati Utasításban rögzített módon közreműködnek a minősített időszakban, valamint katasztró-
fa- és veszélyhelyzetekben szükséges feladatok végrehajtásában�

k)  a vagyonőrök tevékenységének és együttműködésének részletes rendjét, a szolgálat helyük szerinti feladataikat, a ve-
lük szemben támasztott követelményeket a Szolgálati Utasítás tartalmazza� 

2. számú melléklet

FormarUHÁra ÉS FElSZErElÉSrE  
VoNaTKoZÓ ElőÍrÁSoK

Vagyonőrök öltözete a szolgálati helyeken:
a)  Pantalló sötétkék 2 db
b)  Zakó sötétkék 2 db
c)  Hosszú ujjú ing világoskék 4 db
d)  Rövid ujjú ing világoskék 4 db
e)  Félcipő fekete 1 pár
f)  Nyakkendő sötétkék 2 db
g)  Téli dzseki sötétkék 1 db�
h)  Esőköpeny sötétkék
i)  Nyári zokni sötétkék 4 pár
j)  Kitűző, mely tartalmazza a foglalkoztató nevét és emblémáját, a vagyonőr nevét és a „VAGYONŐR” megjelölést�

Felszerelések:
a)  Zseblámpa
b)  Önvédelmi gázspray
c)  Mobiltelefon

 

Szolgálati hely Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szombat –  
Vasárnap

Össz.

Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra óra Fő
1. Polgármesteri Hivatal 
     főbejárat

07–07 24 07–07 24 07–07 24 07–07 24 07–07 24 07–7 78 168 3

2. Polgármesteri Hivatal 
     Budai út 10.

07–19 12 07–17 10 07–17 10 07–17 10 07–12 6 – – 48 1

3. Polgármesteri Hivatal 
     okmányiroda

07–19 12 07–17 10 07–19 12 07–17 10 07–12 5 – – 49 1

4. Polgárok Háza főbejárat 07–19 12 07–17 10 07–17 10 07–17 10 07–12 5 – – 47 1
Összesen 60 54 56 54 40 48 312 6
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ezer Ft

Bevételek Január Február március Április május Június Július augusztus Szeptember október November december Összesen

1. Saját bevételek 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200

Kávézó üzemeltetés 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200

2. ÉmJV Önkormányzattól származó bev. 28 842 16 337 3 546 2 080 2 080 2 080 2 080 2 080 2 997 3 962 3 860 3 838 73 782

Város rehabilitációs vagyonkezelés 3 546 3 546 3 546 2 080 2 080 2 080 2 080 2 080 2 080 2 080 2 080 2 080 29 358

Harkály óvoda kivitelezése 19 607 6 536 26 143

Harkály óvoda bonyolítási munka 1 550 1 550

Harkály óvoda játszóudvar elkészítése 3 690 3 690

Harkály óvoda belső bútor 1 999 1 999

Harkály óvoda közműfejlesztési pótmunka 4 705 4 705

Polgármesteri Hivatal őrzésése 802 1 657 1 566 1 548 5 573

Vagyonvédelmi feladatok szervezése 115 225 214 210 764

ÖSSZESEN: 28 942 16 437 3 646 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 3 097 4 062 3 960 3 938 74 982

Bevételek és kiadások egyenlege Január Február március Április május Június Július augusztus Szeptember október November december Összesen

1. Bevételek 28 942 16 437 3 646 2 180 2 180 2 180

2� Kiadások 28 942 16 437 3 646 2 180 2 180 2 180

Bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Költségek
Kávéház  

üzemeltetés
Harkály óvoda  

kivitelezése
Polgármesteri Hivatal  

őrzés - védelme
Fel nem  

osztható költségek
Összesen

1. Személyi kiadások 0 0 0 8000 8 000

1�1�
Alkalmazottak  
alapbére

0 0 0 6880 6 880

1�2�
Alkalmazottak  
prémiumlehetősége

0 0 0 0 0

1�3�
Alkalmazottak  
egyéb juttatása

0 0 0 0 0

1�4�
Alkalmazottak  
ruházati költsége

0 0 0 0 0

1�5�
Alkalmazottak közle-
kedési költségtérítése

0 0 0 960 960

1�6�
Alkalmazottak  
étkezési hozzájárulása

0 0 0 160 160

1�7�
Alkalmazottak  
egyéb költségtérítése

0 0 0 0 0

2. Járulékok 0 0 0 2225 2 225

2�1�
Munkaadói TB 
járulék

0 0 0 1827 1 827

2�2�
Munkaadói jár� + 
Szakképzés

0 0 0 398 398

2�3� Táppénz 0 0 0 0 0

3. Készletbeszerzések 0 0 0 480 480

3�1�
Ügyviteli és számítás-
technikai eszközök 
vásárlása

0 0 0 0 0

3�2�
Egyéb gépek, berende-
zések és felszerelések 
vásárlása

0 0 0 0 0

3�3�
Irodaszer, nyomtat-
vány beszerzés

0 0 0 120 120

3�4� Könyvbeszerzés 0 0 0 0 0

3�5� Folyóirat beszerzés 0 0 0 0 0

3�6� Anyagbeszerzés 0 0 0 360 360

4.
alvállalkozók részére 
kifizetett díjak

720 39345 5573 2800 48 438

5. Szolgáltatások 0 0 0 10 175 10 175

5�1�
Nem adatátviteli célú 
távközlési díjak

0 0 0 360 360

5�2�
Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások

0 0 0 300 300

5�3�
Egyéb üzemeltetési, 
fenntartási szolgáltatás

0 0 0 9515 9 515

 * Bankköltség, illeték, 
hatósági díj, biztosítás

0 0 0 440 440

* Bérleti díj,  
közüzemi díjak

0 0 0 3200 3 200

 * Könyvvizsgálat 0 0 0 780 780

 * Jogi tanácsadás, 
ügyvédi díj

0 0 0 2724 2 724

 * Informatikai 
ltatások(karbantartás, 
honlap, stb)

0 0 0 720 720

  * Egyéb szolgáltatás, 
könyvelő (továbbkép-
zés, tagdíjak, stb�)

0 1651 1 651

6.
Különféle dologi 
kiadások

0 0 0 300 300

6�1� Belföldi kiküldetés 0 0 0 0 0

6�2� Reprezentáció 0 0 0 0 0

6.3.
Reklám és  
propaganda kiadások

0 0 0 0 0

6.4.
Egyéb különféle  
dologi kiadások

0 0 0 300 300

7. Egyéb folyó kiadások 0 0 0 5 364 5 364

7.1.
Iparűzési-, társasági 
adó

0 0 0 2300 2 300

7.2.
Különféle adók és 
díjak:  bér és járulék 
ÁFÁ-ja,  

0 0 0 2300 2 300

7.3.
Szervezési  
munkálatok

0 0 0 764 764

Beruházások 0 0 0 0 0

Tartalék       0 0 0 0 0

KIadÁSoK ÖSSZESEN 720 39 345 5 573 29 344 74 982

Foglalkoztatottak létszáma 3 3
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III. MellékletekII. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15. II. évfolyaM 15. száM – 2012. augusztus 15.
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