
Lajosmizse Város 
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KIVONAT 
a Képviselı-testület 2009. szeptember 16-i  ülésének jegyzıkönyvébıl  

 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 

150/2009. (IX.16.) ÖH. 
Fekete István Általános Iskola 
Alapító Okirata 
 

Határozat 
 

Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §-a,  2.§ (1) bekezdés b.) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 86.§ (1), és  88. § (4) bekezdése alapján a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:  

1.) A költségvetési szerv 
Neve: Fekete István Általános Iskola 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
 

2.) Tagintézményei:  
a) Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, Lajosmizse, Ceglédi út 1. 
b) Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye, Felsılajos, Iskola u. 14-16. 
  

3.) Telephelyei:  
a) Lajosmizse, Dózsa György út 100. 

 b) Lajosmizse, Mizsei u. 3. 
 c) Lajosmizse, Mathiasz u. 2. 

d) Lajosmizse, Dózsa György út 82. 
e.) Lajosmizse, Ceglédi út 1. 
 

4.) Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, illetve kollégium (1993. évi LXXIX. tv. 
33. § (1) bek. b) pontja, illetve 20. § (1) bek. g) pontja ) 

 
5.) Évfolyamok száma: nyolc évfolyam 
 
6.) Tagozat megnevezése: speciális tantervő általános iskolai tagozat 
 
7.) A felvehetı maximális tanulólétszám:  

a) általános iskola: 1092 fı  
b) kollégium: 120 fı 
 

8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
a.) nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás; felzárkóztató 

oktatás, hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása, 
b.) sajátos nevelési igényő (enyhe értelmi- beszédfogyatékos) tanulók iskolai oktatása, a 

megismerı funkciók, a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı és vissza 
nem vezethetı rendellenességével küzdı gyerekek integrált oktatása, nevelése, részleges 
és teljes integrált oktatása, 

c.) logopédiai és gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés, kéttanáros modell, 
d.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók integrált ellátása 

(differenciált tanulásszervezés), 
e) napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, 
f) a többi tanulóval együtt nem nevelhetı-oktatható, sajátos nevelési igényő /enyhe értelmi 

fogyatékos/ tanulók gyógypedagógiai oktatása, 
g) kollégiumi, externátusi ellátás, 
h) a sajátos nevelési igényő gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása, 
i) iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés, 
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j) iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok, illetve közkönyvtári (nyilvános) könyvtári 
szolgáltatás: 

- győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 
- tájékoztat az iskolai könyvtári és közkönyvtári (nyilvános) könyvtári 
renddokumentumairól és szolgáltatásairól, 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében. 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja, 
- közhasznú információt nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, 
- szabadpolcos állománnyal rendelkezik. 
 

k) emelt szintő angol nyelvi oktatás, 
l) iskolaotthonos nevelés-oktatás, 
m) otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás, 
n) pedagógiai szakmai szolgáltatás, 
o) diáksport, 
p) képességkibontakoztató, integrációs felkészítés. 
 

9.) Alaptevékenysége: 
Fı tevékenysége: TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 
 Szakfeladat besorolás: 
 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás. 
 551360 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai) gondozás. 
 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés. 
 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
 801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás. 
 801225 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, általános iskolai nevelése, 

oktatása. 
 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben). 
 805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás. 
 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység. 
 924036 Diáksport. 
 
9/A.) Alaptevékenysége 
       Szakfeladatrend szerinti besorolás: 
 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 

852012 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (1-4.évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 

852022 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
855100 Sport, szabadidıs képzés 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthonos nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855921 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 

855922 

Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő tanulók 
kollégiumi,  
externátusi nevelése 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás 
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559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 
562913 Iskolai, intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 
10.) Kisegítı tevékenysége: 

a) 552411 Munkahelyi vendéglátás 
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szállás-szolgáltatás 

 
10/A.) Kisegítı tevékenysége 
  

562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

682002 
Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 
11.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területe 
 
12.) Alapítói jogokkal felruházott szerv  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

13.) Fenntartója: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 
Címe: Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

14.) Felügyeleti szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
15.) Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv – közintézmény. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 

16.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 
17.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértésével – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legalább 5 év és legfeljebb 10 
év határozott idıre szól. 
 
18.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
19.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

a.) Lajosmizse: 
 

Épület, építmény: 610.139.479 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz: 22.297.872 
    - egyéb gép:       6.042.223 
    - mővészeti alkotás:     342.000 
Immateriális javak: 1.061.447 
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Felsılajos: 
Épület, építmény: 23.291.258 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:   2.246.594 
    - egyéb gép:       713.790 
    - mővészeti alkotás:     ---------- 
Jármő:     ---------- 
Vagyoni értékő jog:      158.100 

/a 2007. június  30-i bruttó érték./ 
 

b) A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza.. A Fekete István Általános Iskola, valamint a Fekete István Általános Iskola 
Kollégiuma, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Fekete István Általános Iskola 
Felsılajosi Tagintézménye mint tagintézménye épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései 
és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog a 
költségvetési szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére 
jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatják.  

 
20.) Vállalkozási tevékenysége: 
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási 
tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33 % 
 
21.) Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 10 % 
 
22.)  
a.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a b.) pontban foglalt kivétellel 
2009. október 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg a b.) pontban foglalt kivétellel 
hatályát veszti a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratáról szóló 132/2009. (VIII. 12.) ÖH. 
b.) Az Alapító Okirat 9/A.) és 10/A.)  pontja 2010. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg 
hatályát veszti az Alapító Okirat 9.) és 10.)  pontja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2009. szeptember 16. 
                   
 

Kihagyva a kihagyandókat!   
   

Kmf. 
 
 

 

   Basky András  s.k.       Kutasiné Nagy Katalin  s.k. 
    polgármester                                    jegyzı  
 
 
 

Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 

Sápi Tibor s.k.                   Koller Dániel s.k. 
       képviselı              képviselı 
 
 
 
 kivonat hiteles: 


