ALAPÍTÓ OKIRAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által
létesített (alapított) X. ker. Községi Népiskola (alapításkori név) Vajda Péter Ének-zenei
Általános és Sportiskola (jelenlegi név) intézmény számára 105/2012. (III. 22.) számú
határozatával kiadott alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: köznevelési törvény) értelmében felülvizsgálta, és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről
szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet és a köznevelési törvény 21. § (3) bekezdésének
megfelelően az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki.
1.) Költségvetési szerv:
Neve: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
Székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31.
Rövidített neve: Vajda Péter Általános Iskola
OM azonosítója: 034931
2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve:
Budapest Székesfőváros, 1913.
3.) Költségvetési szerv fenntartója:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67.
4.) Költségvetési szerv irányító és fenntartó szerve:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.
5.) Költségvetési szerv típusa a köznevelési törvény alapján:

általános iskola

évfolyamainak száma:

8 évfolyam

felvehető maximális tanulólétszám:

560 fő
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6.) Költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Körzete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által
meghatározott utcanév jegyzék szerint.
Az egyéb felvételi kérelmek elbírálása során előnyben részesíti az emelt szintű képzésekre
jelentkező, a képességvizsgálaton megfelelt tanulókat.
7.) Típus szerinti besorolás:
Általános iskola. A köznevelési törvényben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.
8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A köznevelési törvény alapján közfeladata a köznevelés, mely magában foglalja az általános
iskolai nevelést és oktatást.
a.) alaptevékenysége:
Az iskola a köznevelési törvény 10. §-a alapján 8 évfolyammal rendelkező intézmény, ahol –
az e törvény 5. § (1) bek. b) pontjában meghatározottak szerinti – alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az intézmény a Képviselő-testület által elfogadott pedagógiai program alapján végzi
tevékenységét (halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása, képességkibontakoztató és integrációs felkészítés). Az ének-zene és a testnevelés emelt szintű oktatása
mellett, sportiskolai képzést, magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat,
valamint szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a köznevelési törvény 4.§ 25.
pontja szerint: a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is.
Államháztartási
szakágazat száma
852010

Államháztartási szakágazat megnevezése
Alapfokú oktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat száma
852000
852011
852012
852013
852021
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Szakfeladat megnevezése
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

852022
852023
855911
855912
855913
855914
855915
855916
562913
562917
931204
910121

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

b.) Vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenység céljára a
mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban 0 %.
Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat száma
855937

Szakfeladat megnevezése
Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás

c.) Gazdálkodási besorolása:
- Az iskola önállóan működő költségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes intézményi működési és beszerzési költségvetési előirányzatot
tartalmazza.
- Az intézmény vezetője a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik.
- Az iskola pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján az önállóan
működő és gazdálkodó Németh László Általános Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.)
látja el.
9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog:
2
A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 38603/1 hrsz. alatt felvett 1 ha 0683 m
alapterületű, valamint 38603/2 hrsz. alatt felvett 1491 m2 alapterületű, természetben 1089 Bp.
Vajda Péter u. 25-31. alatt található, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonát képező - általános iskola megnevezésű - felépítményes ingatlan és
udvar használata (a függelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű
jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata
állóeszközleltár szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az irányadók.
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10.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a köznevelési törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény figyelembevételével.
11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A foglalkoztatottak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
12.) A költségvetési szerv képviselete:
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.
Záradék
A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola alapító okiratát Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 435/2012.(XII.06.) számú
határozatával 2012. december 15. hatállyal hagyta jóvá.

Budapest, 2012. december …….

…………………………………..
Rimán Edina
jegyző

Vajda Alapító okirat

…………………………………..
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Függelék
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Helyiségek

Helyiségek
száma

tanterem
szaktanterem
logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba
tornaterem
tornaszoba
sportudvar
igazgatói iroda
nevelőtestületi szoba
helyettesi iroda
gazdasági vezetői iroda
ügyviteli helyiség
könyvtár
könyvtárszoba
orvosi szoba
sportszertár
aula (előtér, közösségi tér)
porta
ebédlő
főzőkonyha
melegítőkonyha
tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt
étkező
öltöző
hideg-meleg vizes zuhanyozó
személyzeti WC
tanulói WC
mosléktároló
éléskamra
raktár
szertár
egyéb: napközis udvar
egyéb: előkert
egyéb:zeneszoba

13
18
6
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
10
2
2
1
1
5
3
4
10
4
8
1
1
3

