
 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

 a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  
 az 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatokról (a továbbiakban: Önkormányzati 

törvény),  
 a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 
 az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban: Közoktatási törvény),  
 a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 
 a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 
 az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási 

szakágazati rendről  
 

jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően 
 
a …/2012. (V.24.) számú határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
adja ki.  
 
1. Költségvetési szerv  

 neve: Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar 
– Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 székhelye:  1048 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18. 
  
 telephelye:  tagintézmény: Karinthy Frigyes Magyar – Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
 címe:  1048 Budapest, Hajló u. 2-8. 
 
OM azonosító:  035228 
 

2.  Alapítás éve:        1986.      
 Létrehozója: Budapest Főváros IV. kerület Tanács VB. 
      

Elnevezése alapításkor: Babits Mihály Gimnázium 
 

3.  Alapítójának jogutódja és a költségvetési szerv fenntartója: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Budapest, IV. kerület István út 14. 
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Az intézmény általános jogutódja a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
közoktatási feladatai közül az alábbi szakfeladat számú tevékenységeknek: 
 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852022 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam, két tanítási nyelvű oktatás) 
852012 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
855911 Általános iskolai napköziotthoni nevelési és tanulószobai foglalkozás 
855912 SNI tanulók napköziotthoni nevelése 
562917 Munkahelyi étkeztetés 

 
4. Irányító szerv neve, székhelye: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
1041 Budapest, István út 14. 

 
5.        A költségvetési szerv típusa:  többcélú közoktatási intézmény, összetett iskola 

székhelyén:  nyolc, illetve négy évfolyammal működő 
gimnázium  

tagintézményben: nyolc évfolyamos két tanítási nyelvű általános 
iskola 

 
6.       A költségvetési szerv közfeladata: 

székhelyén: A Közoktatási törvényben meghatározott alap- és 
középfokú nevelés-oktatás. Emelt szintű oktatást 
folytathat idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, 
valamint matematika tantárgyakból a Közoktatási 
törvényben meghatározott órakereten belül. 

tagintézményben: A Közoktatási törvényben meghatározott 
alapfokú nevelés-oktatás, két tanítási nyelven 
folyó oktatás valamennyi évfolyamon. 

                             
7. A költségvetési szerv évfolyamainak száma: 
  székhelyén:   Nyolc, illetve négy gimnáziumi évfolyam. 

 tagintézményben:  Nyolc általános iskolai évfolyam. 
 

8.  A költségvetési szervbe felvehető maximális tanulólétszám:  
székhelyén:    650 fő. 
tagintézményben:  600 fő. 

 
9.  A költségvetési szerv működési köre: 

Elsősorban kerületi beiskolázású.  
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10.      Jogállása: 
Önálló jogi személy. 

 
11. Gazdálkodási jogköre: 

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő 
költségvetési szerv. A gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli 
szolgáltatásokat, feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye végzi. 
 

12.      A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
  

székhelyén ellátott tevékenység: 
 853100 Általános középfokú oktatás 

 általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás, 
 integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai ellátása a következő 

fogyatékossággal rendelkező tanulókra kiterjedően: 
 érzékszervi fogyatékos, 
 beszédfogyatékos, 
 autista, 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
vagy súlyos rendellenességével küzdő, 

 gimnáziumi érettségi vizsgával záruló középfokú (gimnáziumi) képzést nyújtó 
oktatás, 

 intézményi gyermekétkeztetés, 
melyeket a Közoktatási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak 
szerint lát el, a nevelőtestület által elfogadott és a Képviselő-testület által 
jóváhagyott helyi pedagógiai program alapján. 
 

Szakágazat száma és megnevezése: 853100  Általános középfokú oktatás 
 

tagintézményben ellátott tevékenység: 
852010 alapfokú oktatás 

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás két 
tanítási nyelven (magyarul és angolul valamennyi osztályban), 

 általános iskolai tanulók felkészítése a középiskolai, ill. szakiskolai 
továbbtanulásra, továbbá a társadalomba való beilleszkedésre, 

 intézményi gyermekétkeztetés, 
 iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon, 
 integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai ellátása a következő 

fogyatékossággal élő iskolás korú tanulók tekintetében: 
 mozgássérült, 
 gyengén látó, 

melyeket a Közoktatási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak 
szerint lát el, a nevelőtestület által elfogadott és a Képviselő-testület által 
jóváhagyott helyi pedagógiai program alapján. 

 
  
Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás 
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Szakfeladat számok és elnevezésük: 

 
Szakfeladat 

száma 
Elnevezés 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam, két tanítási nyelvű osztály) 

852012 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852022 
 

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

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12. évfolyam). 
853112 SNI tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12. 

évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés  
855912 SNI tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
562913 
562917 

Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 
13. A feladat ellátást szolgáló vagyon Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat tulajdona. 
Székhely: 
1046 Budapest, Tóth A. u. 16-18. 
Ingatlan nyilvántartásba vett   76561/85. Hrsz.-on 

 Telek:      15520 nm 
 Beépített terület:     4565 nm 
 
 1046 Budapest, Tóth A. u. 20. 
 Ingatlan nyilvántartásba vett:  76561/194. Hrsz.-on 
 Telek:      8745 nm 
 Beépített terület:     662 nm 
 
 Tagintézmény: 
 1048 Budapest, Hajló u. 2-8. 
 Ingatlan nyilvántartásba vett:  76561/84. Hrsz.-on 
 Telek:     3035 nm 
 Beépített terület:   8452 nm (földszint + emelet együtt) 
 Tagintézmény által használt terület: 4769,61 nm 
 Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint. 
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14. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv az ingó és ingatlan vagyon használatáért használati díjat nem 
fizet. 

 Az ingatlanok felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. 
A költségvetési szerv a rábízott vagyon használatával az e tárgyra vonatkozó, 
mindenkor hatályos jogszabályok által szabályozott módon szabad 
kapacitáshasznosítást végezhet, mely alaptevékenységet nem sérthet. 

 
15.     A költségvetési szervben foglalkoztatottak jogviszonya lehet: 

A Közoktatási törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet szerint: 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 határozott idejű megbízási jogviszony a Ptk. 1959. évi IV. törvény alapján. 

 
16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az Önkormányzati törvény, a Közoktatási törvény, a többször módosított és a 
138/1992. (X.8.) Kormányrendelet előírásainak betartása mellett nyilvános pályázat 
útján történik. Az igazgatót Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg határozott időre. 

 
17. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 

Az iskola igazgatója, valamint az általa – a költségvetési szerv SZMSZ-ében 
meghatározott módon – megbízott dolgozók. 

 
18. Záró rendelkezés: 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. augusztus 31. napján lép 
hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. május 24. 
 
 
 
 

 
Wintermantel Zsolt 
        polgármester 


