
Ügyiratszám: 1/99008/5/2009 
 

Budapest fıváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
 

1203/2009. (IX. 15.) 
 

689/2009. (V. 26.), 466/2008. (IV. 22.), 455/2007 (V. 22.), 33/ 2005. (I. 25.), 277/2004. (III. 
23.), 637/3/2001. (XII. 18.), 311/2001. (VI. 19.), 303/1998.(V. 28.), 202/1998. (III. 31.), 
174/1997.(IV. 15.) és 697/1996. (XII. 17.) sz. határozottal módosított 

 
1222/1994. (X. 25.) sz. határozata a 

 
Herman Ottó Általános Iskola (Budapest, XIV., Egressy út 69.) 

alapító okiratáról 
 

Budapest fıváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. § (1) és (2) 
bekezdésére, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésére, az 1911-
ben létesített közintézmény alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 
 
1.  A költségvetési szerv neve: Herman Ottó Általános Iskola 

A költségvetési szerv OM azonosítója: 035046 
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 69. 
 
3. A költségvetési szerv típusa: közszolgáltató közintézmény, általános iskola 
 
4. A költségvetési szerv évfolyamainak száma: 1-8 évfolyam 
 
5.  A költségvetési szervbe felvehetı maximális tanulólétszám: 672 fı. 
 
6.  Indítható osztályok száma évfolyamonként: 3 
 
7. Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 
 
8. A költségvetési szerv mőködési köre: Budapest fıváros XIV. kerület Zugló közigazgatási 

területe. 
 
9.  A költségvetési szerv (közszolgáltató közintézmény) közfeladata, alaptevékenysége: 

általános iskolai oktatás. 
 

2009. december 31-éig: 
 

852010 Szakágazat: Alapfokú oktatás  
80121-4  Szakfeladat: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
80122-5  Szakfeladat: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai 
nevelése, oktatása: 
 
• A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı 

tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése, oktatása. 
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• A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem 
vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése-oktatása. 
(A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja alapján.) 

 
80511-3 Szakfeladat:  Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 
55232-3 Szakfeladat:  Iskolai intézményi közétkeztetés 
55241-1 Szakfeladat:  Munkahelyi vendéglátás 
92403-6 Szakfeladat:  Diáksport 
 

2010. január 1 –jétıl: 
 

Szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás 
Szakfeladat: 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
Szakfeladat: 852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Szakfeladat: 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
Szakfeladat: 852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
   

Szakfeladat: 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Szakfeladat: 855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
Szakfeladat: 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Szakfeladat: 855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
   

Szakfeladat: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
Szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés 
Szakfeladat: 562920 Egyéb vendéglátás 

   
Szakfeladat: 931204 Iskolai diáksport-tevékenység támogatása 
Szakfeladat: 931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenység 

támogatása  
• A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra 

visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 

• A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza 
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált 
nevelése-oktatása. 

(A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja 
alapján.) 

 
10. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 
11. A költségvetési szerv alapító szerve: Budapest fıváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzata 
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
 
A költségvetési szerv irányító szerve: Budapest fıváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzat Képviselı-testülete 
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székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
 
A költségvetési szerv fenntartója: Budapest fıváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 
12.  A költségvetési szerv jogállása: jogi személy 
 
13. A költségvetési szerv önállóan mőködı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi – 

gazdasági feladatait a Zuglói Gazdasági Ellátó Szolgálat, mint önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

 
14.  A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényt kell alkalmazni. 
 
15.  A költségvetési szerv feladatainak ellátásához biztosított vagyon: 

az ingatlan: 1149 Budapest Egressy út 69.. 
hrsz.: 31896 
terület: 10.853 m2   
és a mindenkori mérlegben kimutatott vagyontárgyak. 

 
16.  A költségvetési szerv épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, így a költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékul 
felhasználni ezeket. 

 
17.  A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát, az Önkormányzat képviselı-

testületének a mindenkori – a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
– rendelete szerint jogosult gyakorolni. 

 
18.  A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb 

bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 
 
19.  Fenntartási, mőködési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által 

jóváhagyott elemi költségvetésben kell elıirányozni. 
 
20.  A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetıjét az 

alapító szerv bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 
 
21.  A költségvetési szerv megszőnése a törzskönyvi nyilvántartásból való törléssel – a törlés 

napján – következik be. 
 
22. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásból való 

törlését az alapító szerv kérelmezi a Magyar Államkincstár Közép – magyarországi 
Regionális Igazgatóságán. 

 
 
Budapest, 2009. szeptember 15. 
 
 
 
 
  Dr. Weinek Leonárd 
         polgármester 


