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ALAPÍTÓ OKIRAT 
     módosító okirata 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján, a többször módosított  

 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; 
 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatokról (a továbbiakban: Önkormányzati 

törvény); 
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban: Közoktatási törvény), 
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a 

továbbiakban Gyermekvédelmi törvény); 
 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 
 292/2009. (XII.19.) korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 

követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okirat módosítását adja ki. 
 
A költségvetési szerv 
Neve: Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
Rövidített neve: Karinthy ÁMK 
OM azonosító: 034874 
 
Az alapító okiratban az „alaptevékenysége” szövegrészből törlésre kerül: 
„SNI A-B autista óvodás korú gyermekek integrált óvodai ellátása a 2009/2010-es nevelési 
évben.”  

 
Az alapító okiratban a 2009. évi szakfeladat számok és megnevezései törlésre kerültek. A 
2010. évi szakfeladat számoknál törlésre került a 851020 szám és helyébe az alábbi szak 
feladatszám és megnevezés került 

Szakfeladat számok és megnevezései: 
 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 
 

851011  
 

Óvodai nevelés, ellátás 

 
Az alapító okiratban a kisegítő és vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem 
folytat mondat helyébe az alábbi kerül: 
 Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat. 
 
 
Az alapító okiratban a költségvetési intézmény típus szerinti besorolása törlésre került.  
 
Az alapító okiratban a gazdálkodási jogkör szövegrész kiegészítésre kerül az alábbiak 
szerint:  
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
Az alapító okiratban feltüntetett maximális gyermeklétszám szövegnél feltüntetett 
bölcsődébe felvehető gyermeklétszám helyett az alábbi szövegrész kerül: 

A bölcsődébe felvehető gyermeklétszám 50 fő. 
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Az alapító okiratban a maximális tanulólétszám és az iskolai évfolyamok száma résznél a  
„Mindkét első osztály két tanítási nyelvű (angol) képzési programmal” mondat törlésre 
kerül helyébe az alábbi mondat kerül: 
Az első osztályok két tanítási nyelvű (angol) képzési programmal indulnak. 
 
Az alapító okiratban a feladatellátást szolgáló vagyon résznél a vagyon értéke 2007. 
december 31-ei állapot szerint 177.648 E Ft valamint a 76561/184 helyrajzi szám törlésre 
kerül és helyette az alábbi vagyon értéke és helyrajzi szám kerül: 

 a vagyon értéke a 2010. december 31-ei állapot szerint nettó 237.664 Ft 
 ingatlan nyilvántartásba vett 76561/84 Hrsz-on 

 
A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2011. (…) számú 
határozatával 2011. március 1-ei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Budapest, 2011. február 21. 
 
 
 
 
 

Wintermantel Zsolt      Dr. Vitáris Edit 
       polgármester            jegyző 


