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ALAPÍTÓ OKIRAT 
    a módosításokkal egységes szerkezetben 
 
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 a …../2011.(……). számú önko. határozatával az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki.  

 
A költségvetési szerv 

 
Neve: Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
Rövidített neve: Karinthy ÁMK 
OM azonosító: 034874 

 
Székhelye: 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 

 
Telephelye: 
 Közösségi Ház 1048 Budapest, Lóverseny tér 6.  
 Óceán Tagóvoda 1048 Budapest, Óceánárok út/M. 

 
Alapítási éve: 1985.  
Elnevezése alapításkor: Általános Művelődési Központ 
Alapította: Budapest Főváros IV. kerület Tanács VB 
 
Alapítójának jogutódja: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
 
Irányító és fenntartó szerv neve és székhelye: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat képviselő-testülete 
Budapest IV. kerület István út 14. 

 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti általános iskolai nevelés és 
oktatás, valamint óvodai nevelés, 

b)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerint a három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátása, szakszerű 
gondozása és nevelése, 

c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység. 
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Alaptevékenysége: 
a) székhelyen: 

 3 hónapos kortól bölcsődei gondozás, nevelés. 
 Óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig. SNI A-B 

beszédfogyatékos óvodás korú gyermek integrált ellátása 
 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás, általános 

iskolai tanulók nevelése, oktatása, felkészítése középiskolai, ill. szakiskolai 
továbbtanulásra, továbbá társadalomba való beilleszkedésre. Az általános iskolai 
oktatás két tanítási nyelven (magyarul és angolul) folyik minden osztályban. 
Mozgássérült iskolás korú tanuló integrált ellátását biztosítja. 

 A kerület közoktatási költségvetési szerveiben gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok ellátása. 

 Közművelődési tevékenység 
 Környezetvédelem 

b) tagintézményben: 
 Óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig. SNI A-B 

beszédfogyatékos óvodás korú gyermek integrált ellátása. 
c) Közösségi Ház telephelyen: 

 Közművelődési tevékenység 
 
Szakágazati besorolás szerint: 
Szakágazat megnevezése: Alapfokú oktatás 
Szakágazat száma: 852010  
 
Szakfeladat számok és megnevezései: 
 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 
 

889101 
 

Bölcsődei ellátás 

851011  
 

Óvodai nevelés, ellátás 

851012 
 

SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

852011 
 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam, két 
tanítási nyelvű oktatás) 

852012  
 

SNI tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852013  
 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 
nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (1-4 évfolyam, két tanítási nyelvű 
oktatás) 
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852021  
 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 
 

852022  
 

SNI tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852023  
 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 
nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5–8. évfolyam) 

855914  
 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 

562912 
 

Óvodai intézményi közétkeztetés 

562913 
 

Iskolai intézményi közétkeztetés 

562917 
 

Munkahelyi vendéglátás, étkeztetés 

855911 
 

Általános iskolai napköziotthoni nevelés (és 
tanulószobai foglalkozás) 

855912 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 

856099  
 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

855931  
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855937  
 

M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

900200 
 

Előadó művészeti tevékenységet kiegészítő 
tevékenység 

900111 
 

Befogadó színházak tevékenysége 

900124  
 

Egyéb előadó - művészeti tevékenység 

900122  
 

Táncművészeti tevékenység 

910501 
 

Közművelődési tevékenységek és 
támogatásuk 

910502  
 

Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése 

900400 
 

Kulturális műsorok, rendezvények, 
kiállítások szervezése 

900300 Alkotóművészeti tevékenység 
562920 
 

Egyéb vendéglátás 

823000  
 

Konferencia, kereskedelmi bemutató 
szervezése  

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és 
támogatása 
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931903 
 

Máshová nem sorolható egyéb 
sporttámogatás 

932109 
 

Egyéb szórakoztató létesítmény 
üzemeltetése 

932918 
 

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

 
 
TEÁOR számok és megnevezései: 
 

TEÁOR száma Megnevezése 
 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
8510 Iskolai előkészítő oktatás 
8520 Alapfokú oktatás 
5629 Egyéb vendéglátás 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8551 Sport, szabadidős képzés 
8552 Kulturális képzés 
9001 Előadó-művészet 
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9319 Egyéb sporttevékenység 
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 
 
 Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat. 
 
Működési köre: 

A székhelyóvoda és a tagóvoda esetében a fenntartó által megállapított körzet (felvételi 
körzet) jegyzéke szerinti lakóhelyű gyermekek felvétele kötelező (férőhelye mértékéig).  
A bölcsőde és az általános iskola elsősorban Újpesti illetékességű gyermekeket fogad. 
A szabad férőhelyekről a pedagógiai-művelődési programban rögzítetteknek 
megfelelően az intézmény vezetője dönt. 
Közművelődési, szervező tevékenysége esetében Újpest egész területe. 
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladok ellátása tekintetében: újpesti általános iskolák, 
középiskolák és óvodák. 

 
Gazdálkodási jogköre:  

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az Önkormányzat 
éves költségvetési rendeletében meghatározott kiemelt előirányzatok keretein belül 
teljes jogkörrel önállóan gazdálkodik. 

 
Az intézmény típusa a Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. szerint:  

Többcélú költségvetési szerv, általános művelődési központ, amely alaptevékenységeit 
általános iskola, óvoda, bölcsőde és közművelődési intézményegység keretében látja el  

 
Maximális gyermeklétszám: 

A bölcsődébe felvehető gyermeklétszám 50 fő. 
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Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám a székhelyen: 200 fő, csoportok 
száma: 8; a tagóvodában: 125 fő, a csoportok száma: 5. 

 
Maximális tanulólétszám és az iskolai évfolyamok száma: 

Az általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 480 fő. 
Az általános iskola 8 évfolyamos. Az 1. évfolyam maximálisan indítható osztályok 
száma 2 vagy 3 (a fenntartó mindenkori döntése alapján). Az első osztályok két tanítási 
nyelvű (angol) képzési programmal indulnak. 

 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladat ellátást szolgáló vagyon Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat tulajdona. 

a) Székhelyen:  
 a vagyon értéke a 2010. december 31-ei állapot szerint nettó 237.664 E Ft. 
 ingatlan nyilvántartásba vett: 76561/84. Hrsz.-on 
 telek nagysága: 3035 nm 
 beépített terület: 8452 nm (földszint + emelet együtt) 
 tárgyi eszközök: a leltárban felsoroltak szerint. 

b) Óceán tagóvodában: 
 ingatlan nyilvántartásba vett: a 76561/192. helyrajzi számon 
 telek: 2249 m² 
 beépített terület: 530 m² 
 tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint. 

 
A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 A fenntartó tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon tekintetében az 

intézményt ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen 
köteles gyakorolni. Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, 
de jogosult a helyiségek bérbeadására.  

 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézményvezetői határozott idejű magasabb vezető megbízásra pályázat útján kerül 
sor. A magasabb vezetői megbízás a képviselőtestület kizárólagos jogköre. 
Amennyiben az intézményvezetői megbízást nem az intézmény közalkalmazottja nyeri 
el, a megbízáshoz határozatlan időre szóló közalkalmazotti munkakörbe történő 
kinevezés kapcsolódik. A megbízás rendjét a helyi önkormányzatokról, valamint a 
közoktatásról szóló törvény, továbbá a 138/1992. (X. 8.) Korm.r. szabályozza.  

 
Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó 

közalkalmazotti jogviszony, 
- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 

CXXII. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszony, 
- a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 

illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény hatálya alá 
tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatálya alá tarozó polgári jogi 
jogviszony (megbízási, vállalkozási szerződés). 

 
Az intézmény képviseletére jogosultak: 
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Az igazgató, valamint az általa – az intézmény SZMSZ-ében meghatározott módon – 
megbízott intézményi dolgozó. 

 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 
2011. március 1. 
 
 
Budapest, 2011. február 21. 
 
 
 
 
 

Wintermantel Zsolt      Dr. Vitáris Edit 
       polgármester            jegyző 


