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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2008. decemberében a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
megalkotta a 2008. évi CV. törvényt (röv.: státusztörvény).
A jogalkotók szándéka szerint ez a törvény a változó körülményekhez jobban alkalmazkodó
keretszabályozást jelent a közszféra számára, biztosítja a közpénzek nagyobb fokú védelmét,
és ráirányítja a figyelmet a hatékonyabb gazdálkodásra, annak ellenőrzésére.
A  jogszabály  két  egymástól  elkülönülő részből  áll:  az  első rész  a  költségvetési  szervek
jogállását (státuszát) határozza meg, a másik része a hatályos államháztartási törvényt (röv.:
Áht.) módosítja.
A törvény gerincét a költségvetési szervek új típusainak, jogállásuknak és működési-
gazdálkodási szabályainak megalkotása jelenti. Ezek a szabályok az eddigi magyar
joganyagból régóta hiányoztak, bár elszórva, nem egységes színvonalon, több jogszabály
egyes paragrafusaiba bezsúfolva fellelhetők voltak.
Az egységes követelményrendszer hiánya miatt ma még az sem egyértelmű, hogy országosan
hány, és milyen típusú költségvetési szerv van Magyarországon, és azok léte indokolt-e.
A költségvetési szervek az alapító okirat által, közhiteles nyilvántartásba vétellel, a bejegyzés
szerinti időponttal jönnek létre. A törvény hangsúlyozottan a költségvetési formát részesíti
előnyben a közfeladatok ellátása tekintetében, ami kifejezésre jut abban a szigorításban, hogy
ha a gazdálkodó szervezet szolgáltatásai nem tudnak megfelelni a piaci feltételeknek, vagy a
piaci jellegű működés mások miatt indokolt, akkor a költségvetési szervezeti forma választása
kötelező.
Kiemelt a közalapítványokra vonatkozó módosítás, mely szerint a közalapítvány
megszűntetését kell kezdeményezni, ha a közalapítványi vagyonba 80 %-nál kisebb arányú az
államháztartáson kívüli forrás aránya.
Mind az Áht-t módosító fejezetek, mind pedig a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó
átvilágítás 2010. január 1-től hatályosak, ezt megelőzően pedig a törvény általános hatályba
lépése 2009. január 1-je. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat –
megfelelő felkészülési időt engedve a zökkenőmentes átmenetre – a törvény 2010. január 1-
től rendeli alkalmazni.
A költségvetési szervek alapítói számára azonban 2009. január 1-je és 2009. június 1-je
közötti átmeneti időszak szolgál arra, hogy kötelesek felülvizsgálni az önkormányzati feladat
ellátási szervezetrendszert. Ez a felülvizsgálati kötelezettség kiterjed a költségvetési szervek
alapító okiratainak a státusztörvényben meghatározott tartalmi elemeire: meg kell határozni a
költségvetési szerv tevékenységének tartalmát, jellegét, típusát, gazdálkodási viszonyait és a
foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyokat.
Az alapító okiratok módosításával egyidejűleg átvezettük azokat a jogszabályi helyeket,
melyek időközben módosultak.
Az önkormányzat által alapított 26 költségvetési szerv alapító okiratának módosítására az
alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:

Gödöllő, 2009. május „           „

 Dr. Gémesi György
polgármester
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I. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Tormay Károly Egészségügyi Központ alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

a) Az 1. pont az alábbiak szerint módosításra kerül:
 „ 1. Az intézmény főbb adatai:

          a) Az Intézmény megnevezése:
Tormay Károly Egészségügyi Központ

     Az intézmény székhelye:
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 1-3.

Az intézmény szakágazati besorolás: 862200

           b) Az intézmény közfeladata: Egészségügyi szolgáltatások nyújtása, ezen belül
               Egészségügyi alapellátások, Járóbeteg-szakellátás

           c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása
85128-6 Fogorvosi ellátás
85129-7 Védőnői szolgálat
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

d) Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

                     A kiadás max. 2 %-áig

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kiadás maximum 2%-áig.”
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b) A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Irányító szerv, fenntartó szerv
 2.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
                   Képviselője:  a polgármester

 2.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
        2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

c) A 4. pont „ellátási köre” kifejezés helyére a „működési köre” megnevezés kerül.

d) A 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„6. Költségvetési szerv típusa:

-  tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézet
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv”

e) Az Alapító okirat 11. pontjának helyébe az alábbi szöveg kerül:
„11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

II. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 1. a)  Az intézmény megnevezése: Egyesített Szociális Intézmény
   Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Ady E. sétány 56.
   Az intézmény feladata: szociális alapellátás és szakosított ellátás biztosítása
    Szakágazati besorolása: 873000
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    Engedélyezett férőhelyek száma:
- szociális otthoni ellátás 50
- gondozóház 10
- idősek klubja 25
- fogyatékosok nappali intézménye 20

   1.b) Az intézmény alaptevékenysége: ápolást – gondozást nyújtó intézmény
   I. Alapszolgáltatások:

- étkeztetés (Sztv. 62. §)
- házi segítségnyújtás (Sztv. 63. §)
- időskorúak nappali ellátása (Sztv. 65/F. §)
- fogyatékos személyek nappali ellátása (Sztv. 65/F. §)

   II. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:
1.   Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Sztv. 80. §)

            -    időskorúak gondozó háza (Sztv. 82. §)

2.  Ápolást, gondozást nyújtó intézmény  (Sztv. 67. §)
- idősek otthona  (Sztv. 68. §)

Intézményi étkeztetés

1. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
          - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
                            - szociális otthoni ellátás
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
                            - időskorúak gondozóháza
                            - idősek otthona
85326-6 Nappali szociális ellátás
                            - időskorúak nappali ellátása
                            - fogyatékos személyek nappali ellátása
85325-5 Szociális étkeztetés
                            - étkeztetés
85323-3 Házi segítségnyújtás
                            - házi segítségnyújtás

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás

1. d) A Kiegészítő tevékenységek
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
        552411 Munkahelyi vendéglátás

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
       562917       Munkahelyi étkeztetés
       562919       Egyéb étkeztetés
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1. e) A Kisegítő tevékenységek
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő, kisegítő tevékenységek

- helyiség bérbeadása
  A kiadás max. 1 %-áig.

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
682002               Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
                           A kiadás maximum 1%-áig.”

b) A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Irányító szerv, fenntartó szerv
 2. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
          Képviselő-testülete
          Székhelye:  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
          Képviselője: a polgármester
  2. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
          2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. ”

c) A 4. pont címe „Az intézmény működési köre” megnevezésre módosul.

d) Az 5. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Költségvetési szerv típusa:

-  tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv.”

e) Az Alapító okirat az alábbi 11. új ponttal egészül ki:
 „11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.
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III. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a) Az alapító okirat 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.a) Az intézmény megnevezése: FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

        Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz.
        Az   intézmény  közfeladata:   Személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  szociális-  és
        gyermekjóléti alap- és szakosított szolgáltatások biztosítása.

        Az intézmény működési köre: Gödöllő Város közigazgatási területe

        Az intézmény típusa: vegyes profilú intézmény

        Az intézmény szakágazati besorolása: 879030

         b) Az intézmény alaptevékenysége:
szociális étkeztetés,
családsegítés,
nappali melegedő,
éjjeli menedékhely,
hajléktalanok átmeneti szállása,
gyermekjóléti szolgáltatás,
szociális- és gyermekvédelmi támogatások folyósítása.

Engedélyezett férőhelyek száma:
nappali melegedő, 20 fő
éjjeli menedékhely, 6 fő
hajléktalanok átmeneti szállása, 28 fő

c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
85324-4 Családsegítés
85325-5 Szociális étkeztetés
85326-6 Nappali szociális ellátás
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85333-3 Munkanélküli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások”

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
879034 hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
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882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkezetés
889924 Családsegítés
889936 Gyermektartási díj megelőlegezés
890441 Közcélú foglalkoztatás”

b) Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2. A Kisegítő tevékenységek
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő, kisegítő tevékenységek

- helyiség bérbeadása
  A kiadás max. 1 %-áig.

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
682002               Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
                           A kiadás maximum 1%-áig.”

c) A 3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Irányító szerv, fenntartó szerv
 3. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
          Képviselő-testülete
          Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
           Képviselője: a polgármester
  3. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
           2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

d) Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi kerül:
„4. Költségvetési szerv típusa:

- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”
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e) Az Alapító okirat az alábbi 8. új ponttal egészül ki:

„8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009.július 1-jén lép hatályba.

IV. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Damjanich János Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége

5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai
oktatás, nevelés.

        5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
     - Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
     - Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos helyzetű
               tanulók részére
     - Etnikai kisebbség iskolai oktatása nem a kisebbség nyelvén
     - Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

  tanulóval együtt oktatható testi fogyatékos, látássérült, beszédfogyatékos, a
megismerő
  funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
  visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók
  ellátása.
- Napközis illetve tanulószobai ellátás biztosítása;
- Intézményi étkeztetés
- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése

           - Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása

           - Iskolai könyvtári tevékenység végzése
- Szakmai munkája és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik
   más közoktatási intézménnyel
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- Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 550 tanulóra
              tervezve végzi

    5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan

hátrányos helyzetű tanulók részére
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- etnikai kisebbség iskolai oktatás nem a kisebbség nyelvén
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

                 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
                                    nevelése, oktatása

- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
tanulóval együtt oktatható testi fogyatékos (mozgássérült,
végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos), érzékszervi fogyatékos
(látássérült: vak, gyengénlátó), beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

                 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
                 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
                 92403-6 Diáksport
                                     - iskolai sportkör működtetése”

b) A 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység

végzése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c) A 7. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 7. Irányító szerv, fenntartó szerv

  7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

d) A 11. pont első mondata törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„Költségvetési szerv típusa:
      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
       feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

e) A 13. pontban a „beiskolázási körzete” kifejezés helyére a „működési köre”
megnevezés kerül.

f) Az Alapító okirat az alábbi 14. új ponttal egészül ki:

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

V. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az Erkel Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége

5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai
oktatás, nevelés

         5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
- Emelt szintű ének-zene oktatás évfolyamonként egy osztályban
- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Iskolaotthonos foglalkoztatás a logopédiai alsótagozaton
- Intézményi étkeztetés
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt
oktatható testi fogyatékos, hallássérült, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása.
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- A többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható, ép értelmű, beszéd és nyelvi
fejlődésében akadályozott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása a
Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye
alapján
- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
- Iskolai könyvtári tevékenység végzése

Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 850 tanulóra
tervezve végzi, a logopédiai alsótagozat vonatkozásában 60 tanulóra vonatkoztatva végzi.

5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- emelt szintű ének-zene oktatás évfolyamonként egy osztályban a

logopédiai alsó tagozat kivételével
- iskolaotthonos oktatás szervezése a logopédiai alsó tagozaton
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

                80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
                                    nevelése, oktatása

- Logopédiai alsó tagozaton: a többi tanulóval együtt nem
foglalkoztatható, ép értelmű, beszéd és nyelvi fejlődésében
akadályozott (beszédfogyatékos) sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátása a Beszédvizsgáló Országos
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján.

- Egyéb évfolyamokon: az illetékes szakértői bizottság
szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt oktatható testi
fogyatékos (mozgássérült, végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos),
érzékszervi fogyatékos (hallássérült: siket, nagyothalló),
beszédfogyatékos, valamint a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége (pl.: dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar) miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

                80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
                55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
                92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése”

b) A 6. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége

- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység
végzése

- tankönyvellátás lebonyolítása
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75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c) A 7. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 7. Irányító szerv, fenntartó szerv

  7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester

  7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

d) A 11. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„ Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

e) A 13. pontban a „beiskolázási körzete” kifejezés helyére a „működési köre”
megnevezés kerül.

f) Az Alapító okirat az alábbi 14. új ponttal egészül ki:

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.
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VI. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
  5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai
oktatás, nevelés

       5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
     - Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
     - Emelt szintű testnevelés oktatás évfolyamonként egy osztályban
     - Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
     - Intézményi étkeztetés
     - Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt oktatható,
       beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
       fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
        rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
     - A különleges helyzetben lévő gyermekek teljes iskolai oktatása kislétszámú első
       Osztályban

- Iskolaotthonos foglalkoztatás a kislétszámú első osztályban
     - A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
     - Iskolai sportkör működtetése
     - A tanulók tankönyvellátásának biztosítása

- Iskolai könyvtári tevékenység végzése
     - Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 700 tanulóra
       tervezve végzi.

 5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- emelt szintű testnevelés oktatás évfolyamonként egy osztályban
- különleges helyzetben lévő gyermekek teljes iskolai oktatása

kislétszámú első osztályban
- iskolaotthonos oktatás szervezése (2008/2009-es tanév végéig a

teljes 1-3. évfolyam részére, 2009/2010-es tanévtől csak a
kislétszámú első osztály számára)

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

                 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
                                    általános iskolai nevelése, oktatása

- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
tanulóval együtt oktatható beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.
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                80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
                55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
                92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése”

b) A 6. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége

- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység

végzése
- tanuszoda működtetése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 4 %-áig.”

c) A 7. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „7. Irányító szerv, fenntartó szerv

  7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

d) A 11. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

e) A 13. pontban a „beiskolázási körzete” kifejezés helyére a „működési köre”
megnevezés kerül.

f) Az Alapító okirat az alábbi 14. új ponttal egészül ki:

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
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3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 6. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

VII. Határozati javaslat

1.  A  Képviselő-testület  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  alapító  okiratát  az  alábbiak
szerint módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
  5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai
oktatás, nevelés

       5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:

- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
- Német nemzetiségi kétnyelvű osztály felmenő rendszerben történő működtetése a

2008-2009-es tanévtől
- Emelt szintű matematika, idegen nyelv (angol, német) oktatás évfolyamonként egy-

egy osztályban a felsőtagozaton kifutó rendszerben a 2011-2012-es tanévig
- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Intézményi étkeztetés
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
- tanulóval együtt oktatható beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés

fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
- Iskolai könyvtári tevékenység végzése
Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 900 tanulóra
tervezve végzi.

5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- német nemzetiségi kétnyelvű osztály felmenő rendszerben történő
működtetése a 2008/2009-es tanévtől

- emelt szintű matematika, idegen nyelv (angol, német) oktatás
évfolyamonként egy-egy osztályban a felső tagozaton kifutó
rendszerben a 2011/2012-es tanévig

- iskolaotthonos oktatás szervezése a 2008/2009-es tanév végéig az
1-3. évfolyam részére
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- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

                80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
                                    nevelése, oktatása

- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
tanulóval együtt oktatható beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

                80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
                55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
                92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése”

b) A 6. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége

- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység
végzése

- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c) A 7. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 7. Irányító szerv, fenntartó szerv

  7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

d) A 11. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

e) A 13. pontban a „beiskolázási körzete” kifejezés helyére a „működési köre”
megnevezés kerül.
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f) Az Alapító okirat az alábbi 14. új ponttal egészül ki:

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

VIII. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Montágh Imre Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai
és középfokú iskolai oktatás, nevelés

         5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:

- Sajátos nevelési  igényű gyermekek nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatása,
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása

- Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, előkészítő
szakiskolai és speciális szakiskolai oktatása

- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban történő általános
iskolai fejlesztése, készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása

- Más fogyatékos gyermekek integrált nevelése-oktatása
- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Intézményi étkeztetés
- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
- Iskolai könyvtári tevékenység végzése
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Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 130 tanulóra tervezve
végzi.

5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
                                   nevelése, oktatása

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont

tanulócsoportban történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

                   80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
                                   oktatása

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont

tanulócsoportban történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont

tanulócsoportban történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- Iskolai tanműhelyben illetve tanulószerződés alapján nem a helyi

önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai
gyakorlati képzés

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

                 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
                 92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése”

b) A 6. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége

- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

- tanműhely, gyakorló park működtetése
- tankönyvellátás lebonyolítása
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75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c) A 7. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 7. Irányító szerv, fenntartó szerv

  7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester

  7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

d) A 11. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

e) A 13. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

f) Az Alapító okirat az alábbi 14. új ponttal egészül ki:

„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.
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IX. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Frédéric Chopin Zeneiskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 7. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
7. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül alapfokú
         művészetoktatás

         7. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
- művészeti nevelés és oktatás
- felkészítés szakirányú továbbtanulásra
- amatőr zenészek képzése
- zenei kifejezőkészség megalapozása
- zenekarok és kamarazenekarok működtetése
- iskolai könyvtári tevékenység végzése

    7. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                        80131-3 Alapfokú művészet-oktatás
- művészeti nevelés és oktatás egyéni foglalkozás illetve csoportos
főtanszakos zeneoktatás keretében

- felkészítés szakirányú továbbtanulásra
- amatőr zenészek képzése
- zenei kifejezőkészség megalapozása
- zenekarok és kamarazenekarok működtetése
- iskolai könyvtári tevékenység”

b) A 9. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- zenei versenyek, fesztiválok szervezése
- kurzusok, továbbképzések lebonyolítása
- ifjúsági táborok szervezése

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c) A 10. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „10. Irányító szerv, fenntartó szerv

  10. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
          Önkormányzat Képviselő-testülete

                      Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
          Képviselője:  a polgármester
  10. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi
            Önkormányzat, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”
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d) A 13. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

e) A 15. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

f) Az Alapító okirat az alábbi új 16. ponttal egészül ki:

„16. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó."

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

X. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az Egyetem téri Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   „4. Az intézmény alaptevékenysége
           4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

           4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.
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- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő

     4. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                            80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

                            80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

                           55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés”

b) Az 5. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az intézmény kisegítő  tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c)    A 6. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 6. Irányító szerv, fenntartó szerv

  6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
          Önkormányzat Képviselő-testülete

                       Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
            Képviselője:  a polgármester
  6. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

     d)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

      e)  A 12. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

      f) Az Alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki:

„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”
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2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

XI. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Kazinczy körúti Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

    „4. Az intézmény alaptevékenysége
4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

           4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető testi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű
gyermekeket.
A testi fogyatékosok ellátása kifutó rendszerben történik a 2011/2012-es nevelési

év végéig.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő

     4. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                            80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

                            80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető testi fogyatékos (mozgássérült,
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végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos) és beszédfogyatékos
sajátos nevelési igényű gyermekeket.
A testi fogyatékosok ellátása kifutó rendszerben történik a
2011/2012-es nevelési év végéig.

                           55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés”

b) Az 5. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az intézmény kisegítő  tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c)    A 6. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 6. Irányító szerv, fenntartó szerv

  6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
          Önkormányzat Képviselő-testülete

                       Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
          Képviselője:  a polgármester
  6.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

     d)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

      e)  A 12. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

      f) Az Alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki:

„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.
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XII. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Martinovics úti Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „ 4. Az intézmény alaptevékenysége
4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

           4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő

     4. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                            80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

                            80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

                           55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés”

b) Az 5. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az intézmény kisegítő  tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

 c)  A 6. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 6. Irányító szerv, fenntartó szerv

  6.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
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  6.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

    d)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

      e)  A 12. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”
      f) Az Alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki:

„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

XIII. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Palotakerti Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   „ 4. Az intézmény alaptevékenysége
4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

           4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.
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- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 200
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 240 fő

     4. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                            80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

                            80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

                           55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés”

b) Az 5. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az intézmény kisegítő  tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c)    A 6. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 6. Irányító szerv, fenntartó szerv

  6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
           Önkormányzat Képviselő-testülete

                       Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  6. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

     d)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
       feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

      e) A 12. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

      f) Az Alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki:

„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
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irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

XIV. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Szent János utcai Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

    „ 4. Az intézmény alaptevékenysége
           4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

           4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.
- Az óvoda etnikai kisebbségi, pedagógiai programmal cigány felzárkóztató nevelést

folytat.
- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 224
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 268 fő

     4. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                            80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása
- Etnikai kisebbségi pedagógiai programmal cigány felzárkóztató

nevelést folytat nem a kisebbség nyelvén
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                            80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

                           55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés”

b) Az 5. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az intézmény kisegítő  tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c)    A 6. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 6. Irányító szerv, fenntartó szerv

  6.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője: a polgármester
  6.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

     d)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

      e)  A 12. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

      f) Az Alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki:

„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 14. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.
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XV. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Táncsics Mihály úti Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

    „ 4. Az intézmény alaptevékenysége
           4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

           4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 156
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 187 fő

     4. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                            80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

                            80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos (enyhén
értelmi fogyatékos), beszédfogyatékos és autista sajátos nevelési
igényű gyermekeket.

                           55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés”

b) Az 5. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az intézmény kisegítő  tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”
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c)    A 6. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 6. Irányító szerv, fenntartó szerv

  6.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  6.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

     d)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

      e)  A 12. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

      f) Az Alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki:

„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

XVI. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

a) Az intézmény alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  „ 4. Az intézmény alaptevékenysége
     4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés
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           4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető testi fogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos
sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.
- Az óvoda  etnikai kisebbségi pedagógiai programmal cigány felzárkóztató nevelést

folytat.
- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 140 fő

     4. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                            80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása
- Etnikai kisebbségi pedagógiai programmal cigány felzárkóztató

nevelést folytat nem a kisebbség nyelvén
                            80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a
többi gyermekkel együtt nevelhető testi fogyatékos (mozgássérült,
végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos), értelmi fogyatékos
(enyhén értelmi fogyatékos) és beszédfogyatékos sajátos nevelési
igényű gyermekeket.

                           55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés”

b) Az 5. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c)    A 6. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 6. Irányító szerv, fenntartó szerv

  6.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  6.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

     d)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”
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      e)  A 12. pont szövegének elejére beszúrásra kerül:„Működési köre:”

      f) Az Alapító okirat az alábbi új 13. ponttal egészül ki:

„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 16. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

XVII. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az 1. számú Városi Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az 1. pont az alábbiak szerint módosításra kerül:
     „1. a) Az intézmény megnevezése: 1. számú Városi Bölcsőde

          Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Palota-kert 17.
                Az intézmény szakágazati besorolása: 889110

      b)  Az intézmény közfeladata: szociális alapellátás, a gyermekek napközbeni
       ellátásának biztosítása.
       c) Az alaptevékenység szakfeladata 2009. évre vonatkozóan:
         85321-1 Bölcsődei ellátás
      A bölcsőde három egységben 6 gyermekcsoportot ellátó intézmény.”

b) A 2. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
     „2. Irányító szerv, fenntartó szerv
      2. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
              Önkormányzat Képviselő-testülete

                          Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
        Képviselője:  a polgármester
 2.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi
        Önkormányzat, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”
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c) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„5. Költségvetési szerv típusa:

-  tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési

szerv
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, mely a pénzügyi és

gazdálkodási feladatokat ellátja: Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató
Szervezet, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.”

d) Az Alapító okirat új 8., 9., és 10. pontokkal egészül ki:
„8. A Kiegészítő tevékenységek
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
       75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett

kiegészítő, kisegítő tevékenységek
- bérmosás

9. Az intézmény működési köre: Gödöllő város

10. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 17. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009.július 1-jén lép hatályba.

XVIII. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az 2. számú Városi Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az 1. pont az alábbiak szerint módosításra kerül:
„1. a) Az intézmény megnevezése: 2. számú Városi Bölcsőde
          Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 5-7.

                Az intézmény szakágazati besorolása: 889110
      b) Az intézmény közfeladata: szociális alapellátás, a gyermekek napközbeni
         ellátásának biztosítása.
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        c) Az alaptevékenység szakfeladata 2009. évre vonatkozóan:
                  85321-1 Bölcsődei ellátás
       A bölcsőde három egységben 4 gyermekcsoportot ellátó intézmény.”

b) A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Irányító szerv, fenntartó szerv
  2.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  2.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

c) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„5. Költségvetési szerv típusa:

-  tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési

szerv
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, mely a pénzügyi és

gazdálkodási feladatokat ellátja: Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató
Szervezet, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy .út 69.”

d) Az Alapító okirat az alábbi 9. és 10. új pontokkal egészül ki:
„9. Az intézmény működési köre: Gödöllő város

10. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009.július 1-jén lép hatályba.
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XIX. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az 3. számú Városi Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 1. Az intézmény neve: 3. sz. Városi Bölcsőde
            Az intézmény szakágazati besorolása: 889110”

 A  4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
 „ 4.a) Az intézmény alaptevékenysége: A 3 éven aluli gyermekek gondozása-
nevelése,  harmonikus testi- szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
 Az alapellátás keretében napközbeni ellátás, étkezés biztosítása.
  A bölcsődei férőhelyek száma: 40

   b) Az intézmény közfeladata: szociális alapellátás, a gyermekek napközbeni
ellátásának biztosítása.
   c) Az alaptevékenység szakfeladata 2009. évre vonatkozóan:
                     85321-1 Bölcsődei ellátás”

b) A 5. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 5. Irányító szerv, fenntartó szerv

  5.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  5.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

c) A 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Költségvetési szerv típusa:

-  tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési

szerv
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Számadó

Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet.”

d) Az Alapító okirat új 10. és 11. pontokkal egészül ki:
„10. Az intézmény működési köre: Gödöllő város

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”
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2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 19. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009.július 1-jén lép hatályba.

XX. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

a) A 4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
            „ 4. Irányító szerv, fenntartó szerv

  4.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
       Képviselő-testülete

                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
       Képviselője:  a polgármester
  4.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

b)    Az 5. pont helyébe a következők kerülnek:
„5. Az intézmény típusa:
Nevelési tanácsadó és logopédiai intézet többcélú, egységes pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézményként
Az intézmény szakágazati besorolása: 856000
Az intézmény törzsszáma: 685544”

      c)  A 7. pontban a tevékenységi köre megnevezés helyére „Működési köre” kerül.

d)  Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az intézmény feladatai és alaptevékenységei
  8. a). Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül
pedagógiai
         szakszolgálat ellátása (közoktatási szolgáltatás)

        8. b) Az intézmény feladatai és alaptevékenységei:

Nevelési tanácsadás keretében: diagnosztizálás, szakvélemény készítése,
tanácsadás.
- a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási

rendellenességgel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, ennek alapján
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szakvélemény készítése, a gyermek fejlesztő foglalkoztatásának megszervezése,
folyamatos gondozása szükség szerint a pedagógus és a szülő bevonásával;

- az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha azt a
gyermek egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi;

- az óvoda vezetőjének megkeresésére, az óvodai nevelésben való kötelező
részvétel alóli felmentére javaslat készítése;

- az óvodai nevelés meghosszabbítására irányuló javaslat, - kérelem esetén - attól
az évtől, amelyben a gyermek a 7. életévét augusztus 31-e után tölti be;

- tantárgyakból, tananyagrészekből a tanuló teljesítményének értékelése,
minősítése alóli mentesítéshez szakvélemény készítése;

- magántanulói jogviszony létesítéséhez javaslat, ha azt a beilleszkedési,
magatartási zavar, tanulási nehézség miatt kérik;

- amennyiben megállapítja, hogy a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényű,
javasolja a szülőnek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság vizsgálatát (vizsgálati anyagát megküldi a bizottságnak).

Logopédiai szolgáltatás keretében:

- az ellátási területhez tartozó gyermekek, tanulók beszéd-és nyelvi fejlettségének
vizsgálata, szűrése;

- a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása,
dyslexia megelőzése és gyógyítása;

- a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Szakértői Bizottság
véleménye alapján a dyslexia, veszélyeztetett, tankötelezettségi korba lépő 5
éves gyermekek intenzív prevenciós foglalkoztatása;

- a sajátos nevelési igényű tanulók logopédiai fejlesztése egyéni és kiscsoportos
formában.

 8. c).  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                         80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
- Nevelési tanácsadás (diagnosztizálás, szakvélemény készítése, tanácsadás)
- Logopédiai szolgáltatás (vizsgálat, szűrés, prevenciós foglalkoztatás,

fejlesztés)”

      e)  A 10. pont első mondata törlésre kerül, és kiegészül az alábbiakkal:
„Költségvetési szerv típusa:

      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

      f) Az Alapító okirat az alábbi új 12. ponttal egészül ki:

„12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”
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2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 20. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

XXI. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  „1. Az intézmény alapadata
                  Neve: Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
                 Székhelye: Gödöllő, Szabadság út 28.
                 Alapító szerv megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
                  TEÁOR:         8425
                  Szakágazati besorolás: 842520

           a)  Irányító szerv, fenntartó szerv
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

            Képviselője a polgármester

            Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat, 2100
            Gödöllő, Szabadság tér 7.

            b)  Költségvetési szerv típusa
- tevékenységének jellege szerint: közhatalmi szerv

               Jogszabályban meghatározott katasztrófa védelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi
              közfeladatot végez

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési
szerv,  mely valamennyi  gazdálkodási feladatát a Gödöllő Városi Önkormányzat
által alapított Számadó Gazdálkodási Szervezet útján látja el.

                c) Alaptevékenysége:
- A tűzoltás és műszaki mentés Gödöllőn, és az 57/2005. (XI.30.) BM sz.

rendeletben       meghatározott  illetékességi területen.
            ennek keretében

- szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását,
- gondoskodik a tűzoltás előfeltételének biztosításáról,
- gondoskodik a keletkező tüzek oltásáról,
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- Tűzoltás és műszaki mentés a Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján az
állami tűzoltóság felhívására a működési területen kívül.

              d) Alaptevékenységének szakfeladata:
                  - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat  rend  szerint

                       751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás

                 - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend  szerint
                                     842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása

              e) Az intézmény kiegészítő tevékenysége
   - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

          751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek
                                            -  tűzvédelmi biztosítás
                                            -  tűzjelző és tűzoltó készülékek ellenőrzése,
                                           -  javítása
                                           - gép, berendezés bérbeadása

   - 2010. január1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
                        842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
                                            -  tűzvédelmi biztosítás
                                            -  tűzjelző és tűzoltó készülékek ellenőrzése,
                                           -  javítása
                                           - gép, berendezés bérbeadása

              f) Feladatellátást szolgáló indulóvagyon:
- 5899-5902, 5905 hrsz. ingatlan és tartozékai leltár alapján

   - a kötelező gépjármű, fecskendő és különleges szer a 11/2008. (IX.26.)  ÖM.
  rendelet melléklete szerint.”

b) Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
    „Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás
      útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.”

c) Az alapító okirat a következő új 3., 4. pontokkal egészül ki:

„3. Az intézmény valamennyi dolgozója felett a vezető gyakorolja a munkáltatói
jogokat, Önállóan gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott személyi juttatási
előirányzattal.

4. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben hivatásos állomány, melyekre a
Fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996.évi XLIII. tv., a közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak
jogállásáról  szóló 1992.évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak
a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény az irányadó. „
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2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 21. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.

XXII. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:

a) Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

       „ 1. Az intézmény neve: Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet
       Székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
       A költségvetési szerv típusa:
         tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
         feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó
         költségvetési szerv.
       Működési köre: Gödöllő város területe

Hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 1. sz. Bölcsőde, 2. sz. Bölcsőde, 3.
sz. Bölcsőde, Egyetem téri Óvoda, Kazinczy körúti Óvoda, Palotakerti Óvoda,
Martinovics úti Óvoda, Szt. János úti Óvoda, Táncsics M. úti Óvoda, Tisza utcai és
Szabadság úti Óvoda, Erkel Ferenc Általános Iskola, Damjanich J. Általános Iskola,
Hajós A. Általános Iskola, Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Petőfi
Sándor Általános Iskola, F. Chopin Zeneiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága”

b) Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 4. Irányító szerv, fenntartó szerv
  4. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
          Önkormányzat Képviselő-testülete
           Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
           Képviselője: a polgármester
   4. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
           2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

c) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

          „5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Önkormányzati intézmények pénzügyi
                    és gazdasági feladatainak ellátása, segítése.

            5. b) Alaptevékenysége, melyet állami feladatként, nem haszonszerzés céljából végez
                     saját maga és az önállóan működő költségvetési szervek számára:
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- a költségvetési tervezéssel, könyvvezetéssel, készpénzkezeléssel, előirányzat
gazdálkodással, beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos
összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátása,

- előirányzat felhasználás a saját szervezetére kiterjedően és az irányító szerv által
engedélyezett körben történő előirányzat felhasználás

            5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
                    - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                                             75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási
                                                                   intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

                                                - pénzügyi, gazdasági, számviteli előirányzat felhasználási
                                                  feladatok

                  - 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
                           841143   A Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése
                                          területi szinten”

d) A 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, kisegítő
tevékenységek”

e) A 7. pont helyébe az alábbi kerül beépítésre:
„Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
A feladat ellátáshoz rendelkezésre állnak a Gödöllő, Dózsa György út 69. sz alatti
bérelt ingatlan megosztott helyiségei. A feladat ellátáshoz rendelkezésre állnak az
intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök, vagyontárgyak.”

f) Az alapító okirat 9. pontja helyébe a 12. pontban szereplő rendelkezés lép.

g) Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 22. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
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4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009.július 1-jén lép hatályba.

XXIII. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Török Ignác Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 5. Az intézmény alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai és
középfokú iskolai oktatás, nevelés

   5. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- nappali és esti tagozatú, általános műveltséget megalapozó gimnáziumi nevelés –
oktatás

- négy évfolyamos általános tantervű képzés igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés évfolyamonként maximum

három tanulócsoportban igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi és emelt szintű matematikai képzés

évfolyamonként egy-egy tanulócsoportban igény szerint
- angol kéttannyelvű képzés évfolyamonként egy osztályban kifutó rendszerben
- négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés + egy évfolyamos nyelvi előkészítő a

9. évfolyamon angol nyelvből évfolyamonként egy osztályban
- nyolc évfolyamos képzés évfolyamonként egy osztályban
- intézményi étkeztetés
- az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt

oktatható érzékszervi fogyatékos (látássérült), beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- iskolai sportkör működtetése
- a tanulók tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtári tevékenység végzése

Az iskola alapfeladatát a nappali tagozatos oktatás keretében maximum 720, a felnőttoktatás
keretében maximum 180 tanulóra tervezve végzi.

     5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                   80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- nyolc évfolyamos képzés 5-8. évfolyamai évfolyamonként egy

osztályban
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
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- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

                    80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
                                    nevelése, oktatása

- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi
tanulóval együtt oktatható beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- négy évfolyamos általános tantervű képzés igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés

évfolyamonként maximum három tanulócsoportban igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi és emelt szintű

matematikai képzés évfolyamonként egy-egy tanulócsoportban
igény szerint

- angol kéttannyelvű képzés évfolyamonként egy osztályban kifutó
rendszerben 2011/2012-es tanévig

- négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés + egy évfolyamos
nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből évfolyamonként
egy osztályban 2009/2010-es tanévtől

- nyolc évfolyamos képzés 9-12. évfolyamai évfolyamonként egy
osztályban

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
nevelése, oktatása
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható érzékszervi fogyatékos (látássérült: vak,
gyengénlátó), beszédfogyatékos, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,
és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége (pl.:
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar) miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
Az érzékszervi fogyatékosok ellátása kifutó rendszerben történik
a 2010/2011-es tanév végéig.

                 80216-6     Gimnáziumi felnőttoktatás
                 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
                 92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése”

b) Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő  tevékenysége

- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység
végzése

- tankönyvellátás lebonyolítása
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek



46

- helyiség bérbeadása
        A kiadás max. 1 %-áig.”

c) A 7. pont  helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7. Irányító szerv, fenntartó szerv
   7. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
          Önkormányzat Képviselő-testülete
          Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
          Képviselője a polgármester
   7. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
           2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

     d)   A 12. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. Költségvetési szerv típusa:

        tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
        feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó
        költségvetési szerv”

      e)  Az okirat új 13. és 14. pontokkal bővül:
„13. Működési köre: A nyolc évfolyamos képzés esetén Gödöllő város, a többi képzési
formánál Gödöllő város és a Közép-magyarországi Régióhoz tartozó települések.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 23. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.
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XXIV. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a) Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
     „1.2. Szakágazati besorolása: 910100”

b) Az alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi új 2. pont lép:
        „2. Költségvetési szerv típusa:
      tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
      feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv”

c) A 4.pont helyébe az alábbi új 4.pont kerül:
        „ 4.  Irányító szerv, fenntartószerv

4. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
        Képviselő-testülete
        Székhelye:  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
        Képviselője: a polgármester
4. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. ”

d) Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közgyűjtemények kezelése, ezen belül
                                   nyilvános könyvtárak által ellátandó feladatok,  szolgáltatások,
                                   levéltári tevékenység,
                                  internet szolgáltatás

5. b)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
                     923127 Közművelődési Könyvtári tevékenység

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
631200  Világháló portál szolgáltatás
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántratása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzuése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

                     910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

5. c) Alaptevékenységének  TEÁOR08. szerinti besorolása:  91.01.”

e) Az alapító okirat 6.pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
   „ 6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
      6. a )  Kiegészítő tevékenység:

                    - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
                 751956 Szórakoztatási, kultúra ,sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység

                    - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
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6. b) Kisegítő tevékenység:
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

           751956 Szórakoztatási, kultúra ,sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
                        A kiadás max. 2 %-áig.

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

                        A kiadás max. 2 %-áig.”

f) Az Alapító okirat 9. 2. pontja az  alábbival  egészül ki:

„Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

g) Az alapító okirat 10. pontja törlésre kerül.

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 24. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

XXV. Határozati javaslat

1.  Képviselő-testület a Gödöllői Városi Múzeum alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

a) Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „Szakágazati besorolása: 910200”

b) Az alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi új 4.pont kerül:
„4. Irányító szerv, fenntartó szerv
  4.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
          Képviselő-testülete
         Székhelye:  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
         Képviselője: a polgármester
   4.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
           2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. ”
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c) Az alapító okirat 5. pontja helybe az alábbi rendelkezés lép:

„5 .a) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  közgyűjtemények kezelése, ezen belül
                                                                                   múzeumi gyűjtemény kezelése
                                                                                   múzeumi kiállítás
                                                                                   tudományos tevékenységek

5. b) Az intézmény alaptevékenysége: - művészeti és történeti emlékek, műtárgyak gyűjtése,
feldolgozása, megőrzés, bemutatása, helyi és országos gyűjtőkörrel, valamint szak- és
segédgyűjtemények gondozása, állandó és időszaki kiállítások rendezése, tudományos és
közművelődési rendezvények szervezése, kiadványok készítése, terjesztése, tudományos
szakkönyvtár kezelése.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
           - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
                   923215  Múzeumi tevékenység

           - 2010. január1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
910201   Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203   Múzeumi kiállítási tevékenység”

d) A kiegészítő tevékenységet tartalmazó 6. pont kiegészül:
      „Az intézmény kiegészítő tevékenysége
       - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
            751956  Szórakoztatási, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység

       - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
910202   Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység (kiadványok,

                            katalógusok értékesítése)”

e) Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7. Az intézmény kisegítő tevékenysége
       - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
            751956  Szórakoztatási, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység

       - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

           Kisegítő tevékenységét a kiadásai max. 2 %-áig teljesítheti.”

f) A 9.pont helyére az alábbi új 9.pont kerül
„  9.  Költségvetési szerv típusa:

- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv”
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g) Az Alapító okirat 12. pontja az  alábbival  egészül ki:

„Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony)  az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 25. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

XXVI. Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

a) Az alapító okirat 2. pontjából a telefonszám törlésre kerül.

b) Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  „3. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata:

- település fejlesztés,- rendezés és környezetvédelem
- helyiség-, ingatlan- és lakásgazdálkodás,
- csatornahálózat bővítése, csapadékvíz elvezetés, vízrendezés
- ivóvízellátás
- közutak, közterületek építése, fenntartása
- helyi tömegközlekedés biztosításában való részvétel
- köztemető fenntartásának biztosítása
- köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- közbiztonság, tűzvédelem helyi feladataiban való részvétel
- polgári védelmi tevékenység
- közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi
   színterét szolgáló helyiség biztosítása
- állategészségügyi tevékenység

            - államigazgatási,  szakigazgatási és egyéb közösségi szolgáltatások
- nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosítása
- tudományos, művészeti tevékenység és sport támogatása
- közhasznú munkások alkalmazása, közcélú foglalkoztatás
- energiaszolgáltatás biztosításában való részvétel
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
- egyéb, jogszabályban megállapított tevékenység
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    3. b)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
           2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

452025 Helyi közutak fenntartása
454018 Épületfenntartás és korszerűsítés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás
751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751670 Polgári védelmi tevékenység
751692 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
751713 Államigazgatási célú szolgáltatás
751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
751845 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok elszámolásai
751966 Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű  tanulók nappali rendsz.ált.iskolai nevelése,

oktatása
801313 Alapfokú művészeti oktatás
802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
805212 Pedagógiai szakszolgálat
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Egészségügyi feladatok, járóbeteg szakorvosi ellátás
852018 Állategészségügyi tevékenység
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853211 Bölcsődei ellátás
853244 Családsegítés
853333 Közcélú foglalkoztatás
901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése
921815Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
923215 Múzeumi tevékenység
924047 Sportcélok és feladatok
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
930921 Családi ünnepek szervezése

    3. c)   Kiegészítő tevékenység
                     - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

 701015  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
           751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
                        - szabad kapacitás értékesítése

          3. d) Szakágazati besorolása: 841105”
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c) Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi új 4.pont kerül:
 „4. Költségvetési szerv típusa:

       tevékenységének jellege szerint: közhatalmi szerv
       feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó
        költségvetési szerv

       Illetékességi területe:
- Általános: Gödöllő város közigazgatási területe
- Gödöllő Okmányiroda illetékességi területe: a 256/2000, (XII.26.) sz. Korm.

rendelet szerint,
- Gyámhivatali feladatok illetékességi területe: Csömör, Dány, Gödöllő, Kerepes,

Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok
- Zajhatósági feladatok, telepengedélyek tekintetében illetékességi területe: Csömör,

Dány, Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada, Vácszentlászló,
Valkó, Zsámbok”

d) Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Az intézmény működését a Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2008. (II. 29.) sz. önkormányzati rendelet 7. sz. függelékét képező a
Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi.”

e) Az Alapító okirat az alábbi 10. új ponttal egészül ki:

„10. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. tv., illetve közalkalmazott, akikre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.”

2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a 24. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Képviselő-testület kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban
végrehajtott módosításokat a Szervezeti és Működési Szabályzatba vezesse át, és 2009.
szeptember 30-ig terjessze elő jóváhagyásra.

5. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1-jén lép hatályba.



1. sz. melléklet

A l a p í t ó   O k i r a t

Gödöllő Város Önkormányzatának 166/1999./XI.18./ számú önkormányzati
határozata, valamint az ezt módosító 156/2001./X.18./ számú és a ……/2009
(V.21.) számú önkormányzati határozattal egységes szerkezetbe foglalt
szövege.

- Tormay Károly Egészségügyi Központ – Gödöllő -

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján -
Gödöllői Városi Tanács VB. által  1972. június 25. napján alapított Egyesített
Egészségügyi Intézmény alapító okiratát - Gödöllő Város Önkormányzata  a
következők szerint határozza meg:

1./ Az intézmény főbb adatai:
          a) Az Intézmény megnevezése:

Tormay Károly Egészségügyi Központ

     Az intézmény székhelye:
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 1-3.

Az intézmény szakágazati besorolás: 862200

           b) Az intézmény közfeladata: Egészségügyi szolgáltatások nyújtása, ezen
               belül  Egészségügyi alapellátások, Járóbeteg-szakellátás

           c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása
85128-6 Fogorvosi ellátás
85129-7 Védőnői szolgálat
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
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862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

d) Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                  75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kisegítő
tevékenységek

- helyiség bérbeadása
                    A kiadás max. 2 %-áig

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A kiadás maximum 2%-áig.

 2./ Irányító szerv, fenntartó szerv
 2.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
        Önkormányzat Képviselő-testülete
         Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
         Képviselője:  a polgármester
 2.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi
        Önkormányzat, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

3./ Az Egészségügyi Központ vezetőjét a Képviselő-testület, nyilvános pályázati
eljárás útján, a vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések szerint bízza meg.

4./ Az Egészségügyi Központ működési köre Gödöllő város és területi
vonzáskörzete.

5./ A feladatok ellátáshoz az Egészségügyi Központ rendelkezésére áll:

- a székhelyen lévő 291/3. hrsz. ingatlan a rajta található épületekkel,
- a Gödöllő, Szabadság tér 3. sz. alatt lévő 411. hrsz. ingatlan a rajta

található épülettel,
- a Gödöllő, Ady E. st. 62. szám alatt lévő B 5396 hrsz. ingatlan a rajta

található épülettel,
- egyes szakfeladatok ellátása a Városi Önkormányzat által

finanszírozott helyiségbérlet biztosításával történik.
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- Rendelkezésre állnak továbbá az intézményben leltár szerint
nyilvántartott állóeszközök.

- A beruházási és felújítási tevékenység finanszírozása az Önkormányzat
feladata.

6./ Költségvetési szerv típusa:
- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézet
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szerv

7./ Az Egészségügyi Központ igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat és a
fenntartó által jóváhagyott személyi juttatási előirányzattal önállóan
gazdálkodik.

8./ Az Egészségügyi Központ az épületeinek helyiségeit külön szabály szerint
hasznosítja akkor, ha az nem akadályozza az intézetben folyó szakmai
tevékenység ellátását.

9./ Az Egészségügyi Központ a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult
elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.

10./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ önálló jogi személy.

11./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „        „

P.H.

        Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
             polgármester          címzetes főjegyző



2. sz. melléklet

A L A P Í T Ó   O K I R A T

Gödöllő Város Önkormányzatának 291/2008. (XI.20.) sz. határozata, és az azt módosító
…../2009 (V.21.) sz. határozatának egységes szerkezetbe foglalt szövege

a gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában, 2. §
(1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján a Gödöllő Városi Tanács VB. 1975. augusztus 20.
napján létesített Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. a) Az intézmény megnevezése: Egyesített Szociális Intézmény
     Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Ady E. sétány 56.
     Az intézmény feladata: szociális alapellátás és szakosított ellátás biztosítása

        Szakágazati besorolása: 873000

Engedélyezett férőhelyek száma:
- szociális otthoni ellátás 50
- gondozóház 10
- idősek klubja 25
- fogyatékosok nappali intézménye 20

1.b) Az intézmény alaptevékenysége: ápolást – gondozást nyújtó intézmény
        I. Alapszolgáltatások:

- étkeztetés (Sztv. 62. §)
- házi segítségnyújtás (Sztv. 63. §)
- időskorúak nappali ellátása (Sztv. 65/F. §)
- fogyatékos személyek nappali ellátása (Sztv. 65/F. §)

        II. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:
1.   Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Sztv. 80. §)

            -    időskorúak gondozó háza (Sztv. 82. §)

2.  Ápolást, gondozást nyújtó intézmény  (Sztv. 67. §)
- idősek otthona  (Sztv. 68. §)

Intézményi étkeztetés

1. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
        - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
                            - szociális otthoni ellátás
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
                            - időskorúak gondozóháza
                            - idősek otthona
85326-6 Nappali szociális ellátás
                            - időskorúak nappali ellátása
                            - fogyatékos személyek nappali ellátása
85325-5 Szociális étkeztetés
                            - étkeztetés
85323-3 Házi segítségnyújtás
                            - házi segítségnyújtás
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- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
873011          Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012          Időskorúak átmeneti ellátása
881011          Idősek nappali ellátása
881013          Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889921          Szociális étkeztetés
889922          Házi segítségnyújtás

1. d) A Kiegészítő tevékenységek
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
        552411 Munkahelyi vendéglátás

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
       562917       Munkahelyi étkeztetés
       562919       Egyéb étkeztetés

1. e) A Kisegítő tevékenységek
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő, kisegítő tevékenységek

- helyiség bérbeadása
  A kiadás max. 1 %-áig.

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
        682002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
                           A kiadás maximum 1%-áig.

2. Irányító szerv, fenntartó szerv
 2. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
          Képviselő-testülete
          Székhelye:  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
          Képviselője: a polgármester
  2. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
          2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

3. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg határozatlan
    időre.

4. Az intézmény működési köre
- ápolást, gondozást nyújtó ellátás, valamint  gondozóházi ellátás esetén a Gödöllőn és
  vonzáskörzetében élő  gondozásra szorulók tekintetében látja el,
- házi segítségnyújtást, Idősek Klubjában, Fogyatékosok Nappali Intézményében történő

ellátást, valamint szociális étkeztetést Gödöllő területén lakóhellyel rendelkező személyek
tekintetében biztosítja.

5. Költségvetési szerv típusa:
-  tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv.
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6. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll:
- a székhelyén lévő 5567. hrsz. ingatlan a rajta található épületekkel,
- a Gödöllő, Blaháné u. 45. szám alatt lévő Idősek Klubja működtetéséhez a 1927/1.
  hrsz. ingatlan a rajta található épülettel,
- a Fogyatékosok Nappali Intézményének működtetéséhez a Gödöllő, Fiume u. 9. szám
  alatt lévő 41. hrsz. ingatlan a rajta található épülettel.

   Rendelkezésére állnak továbbá az intézményekben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök.
   Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
   használhatja.

7. Az Egyesített Szociális Intézmény épületeinek helyiségeit hosszabb időtartamra bérletbe
    adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben
    folyó alaptevékenység ellátását.
    Az intézmény a konyhai szabad kapacitását akkor hasznosíthatja, ha a gondozottak megfelelő

szintű étkeztetése biztosított.

8. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként
felhasználni.

9. Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy.

10. Az intézmény vezetője gyakorolja a kollektív szerződésben foglaltak szerint a munkáltatói
     jogokat, a fenntartó által jóváhagyott bérkerettel önállóan gazdálkodik.

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak
jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „…..”

P.H.

Dr. Gémesi György        Dr. Nánási Éva
   polgármester      címzetes főjegyző



3. sz. melléklet
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A L A P Í T Ó O K I R A T

Gödöllő Város Önkormányzatának 253/ 2007. (XI.22.) sz. határozata, és az azt
módosító …../2009. (V.21.) sz. határozatának egységes szerkezetbe foglalt szövege a

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-
ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján Gödöllő Város Önkormányzata
1991. május 1.-napján alapított FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
Okiratát a következők szerint határozza meg:

1. a) Az intézmény megnevezése: FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
    Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz.

    Az intézmény közfeladata:   Személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  szociális-  és
    gyermekjóléti alap- és szakosított szolgáltatások biztosítása.

    Az intézmény működési köre: Gödöllő Város közigazgatási területe
    Az intézmény típusa: vegyes profilú intézmény

Az intézmény szakágazati besorolása: 879030
    b) Az intézmény alaptevékenysége:

szociális étkeztetés,
családsegítés,
nappali melegedő,
éjjeli menedékhely,
hajléktalanok átmeneti szállása,
gyermekjóléti szolgáltatás,
szociális- és gyermekvédelmi támogatások folyósítása.

Engedélyezett férőhelyek száma:
nappali melegedő, 20 fő
éjjeli menedékhely, 6 fő
hajléktalanok átmeneti szállása, 28 fő

c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
85324-4 Családsegítés
85325-5 Szociális étkeztetés
85326-6 Nappali szociális ellátás
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85333-3 Munkanélküli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
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- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
879034 hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkezetés
889924 Családsegítés
889936 Gyermektartási díj megelőlegezés
890441 Közcélú foglalkoztatás

2. A Kisegítő tevékenységek
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő, kisegítő tevékenységek

- helyiség bérbeadása
  A kiadás max. 1 %-áig.

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
682002               Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
                           A kiadás maximum 1%-áig.

3. Irányító szerv, fenntartó szerv
 3. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
          Képviselő-testülete
          Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
          Képviselője: a polgármester
  3. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat, 2100
          Gödöllő, Szabadság tér 7.

4. Költségvetési szerv típusa:
- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv
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5. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
A  feladatok  ellátásához  az  intézmény rendelkezésére  áll  a  080/6  hrsz-ú  nem
önkormányzati ingatlanon található épületek helyiségei.
Feladatainak     ellátásához     a     leltár     szerint     nyilvántartott     állóeszközöket,
vagyontárgyakat, szabadon használhatja.

6. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve
biztosítékként felhasználni.

7. A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat önálló jogi személy, vezetőjét a
Képviselő-testület 5 éves határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás alapján.

8. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „         „

P.H.

          Dr. Gémesi György                                                             Dr. Nánási Éva
                polgármester                                                                címzetes főjegyző



4. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……/2009. (V.21.), a  335/2008. (XII.11.), a 39/2008. (II.28.), a 180/2007. (VI.21.),

a 296/2005. (XII.15.), a 206/2003. (XII.11.), a 200/2001. (XII.13.) és a
165/2000. (X.12.) sz. határozataival módosított

   194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Damjanich János Általános Iskola alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-testülete a
Gödöllő Városi Tanács VB. által az 1975. augusztus 20. napján létesített Damjanich János
Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Damjanich János Általános Iskola

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Batthyány u. 30-32.
                           telephelye: 2100 Gödöllő, Szabadság u. 255.

3. Az intézmény típusa: általános iskola
Az intézmény szakágazati besorolása: 852010

    Az intézmény törzsszáma: 685379

4. Az intézmény évfolyamainak száma: 1-8.

5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai

oktatás, nevelés
5. b)  Az intézmény feladata, alaptevékenysége:

- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
- Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan hátrányos

helyzetű tanulók részére
- Etnikai kisebbség iskolai oktatása nem a kisebbség nyelvén
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt

oktatható testi fogyatékos, látássérült, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása.

- Napközis illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Intézményi étkeztetés
- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása



2
- Iskolai könyvtári tevékenység végzése
- Szakmai munkája és pedagógiai programja megvalósítása során együttműködik

más közoktatási intézménnyel
Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 550 tanulóra
tervezve végzi

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés a halmozottan

hátrányos helyzetű tanulók részére
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- etnikai kisebbség iskolai oktatás nem a kisebbség nyelvén
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható testi fogyatékos (mozgássérült,
végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos), érzékszervi fogyatékos
(látássérült: vak, gyengénlátó), beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése

6. Az intézmény kiegészítő  és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység végzése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

7. Irányító szerv, fenntartó szerv

7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
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8.  Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

9. Az intézmény rendelkezik a 3838. és a 4083. hrsz. ingatlannal, a rajtuk található
épületekkel. A feladatok ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket,
vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

10. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevez ki.

13. Az általános iskola működési köre az  Arany  János  utca  -  Babati  út  -  Fenyvesi  dűlőút  -
Máriabesnyő által határolt terület. Elsősorban az itt bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek
felvételéről gondoskodik.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



5. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a …../2009. (V.21.), a 41/2008. (II.28.), a 192/2007. (VII.12.), a 207/2003. (XII.11.),

a 200/2001. (XII.13.) és a 165/2000. (X.12.) sz. határozataival módosított
   194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-
ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-
testülete a Gödöllő Városi Tanács VB. által az 1974. augusztus 20. napján létesített Erkel
Ferenc Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Erkel Ferenc Általános Iskola

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 18.
    Az intézmény telephelye: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 1.

3. Az intézmény típusa: általános iskola
    Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685380

4. Az intézmény évfolyamainak száma: 1-8.
                                logopédiai alsó tagozaton: 1- 4.

5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai

oktatás, nevelés
    5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:

- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
- Emelt szintű ének-zene oktatás évfolyamonként egy osztályban
- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Iskolaotthonos foglalkoztatás a logopédiai alsótagozaton
- Intézményi étkeztetés
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt

oktatható testi fogyatékos, hallássérült, beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és
nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

- A többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható, ép értelmű, beszéd és nyelvi
fejlődésében akadályozott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása
a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye alapján

- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- Iskolai sportkör működtetése
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- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
- Iskolai könyvtári tevékenység végzése

Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 850 tanulóra
tervezve végzi, a logopédiai alsótagozat vonatkozásában 60 tanulóra vonatkoztatva végzi.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- emelt szintű ének-zene oktatás évfolyamonként egy osztályban a

logopédiai alsó tagozat kivételével
- iskolaotthonos oktatás szervezése a logopédiai alsó tagozaton
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
- Logopédiai alsó tagozaton: a többi tanulóval együtt nem

foglalkoztatható, ép értelmű, beszéd és nyelvi fejlődésében
akadályozott (beszédfogyatékos) sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs ellátása a Beszédvizsgáló Országos
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján.

- Egyéb évfolyamokon: az illetékes szakértői bizottság
szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt oktatható testi
fogyatékos (mozgássérült, végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos),
érzékszervi fogyatékos (hallássérült: siket, nagyothalló),
beszédfogyatékos, valamint a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége (pl.: dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar) miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése

6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység

végzése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

7. Irányító szerv, fenntartó szerv

7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester
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7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

8. Az intézmény alapítója: Gödöllő Városi Tanács VB

9. Az intézmény rendelkezik a 417/35. és a 254. hrsz. ingatlannal, a rajtuk található
épületekkel.
A logopédiai alsó tagozat feladatellátásához rendelkezésre áll a 642. hrsz. nem
önkormányzati tulajdonú ingatlanon található megosztott óvodaépület helyiségei.
A feladatok ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat a
nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

10. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevez ki.

13. Az általános iskola működési köre a Szabadság út- Dózsa Gy. út- Gábor Áron út- Bajcsy-
Zsilinszky u.- Röges út- Rét utca által határolt terület. Elsősorban az itt bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő háztartásában élő
gyermekek felvételéről gondoskodik.

       Az ének-zene emelt szintű oktatás városi beiskolázású.
 Logopédiai alsó tagozat városi beiskolázású.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



6. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a …../2009. (V.21.), a 66/2009. (III.26.), a 40/2008. (II.28.), a 208/2003. (XII.11.), a

200/2001. (XII.13.) és a 165/2000. (X.12.) sz. határozataival módosított
   194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-testülete a
Gödöllő Városi Tanács VB. által az 1974. augusztus 20. napján létesített Hajós Alfréd
Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Hajós Alfréd Általános Iskola

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Légszesz utca 10.

                           telephelye: 2100 Gödöllő, Török I. u. 7.

3. Az intézmény típusa: általános iskola
    Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685391

4. Az intézmény évfolyamainak száma: 1-8.

5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai

oktatás, nevelés
    5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:

- Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás
- Emelt szintű testnevelés oktatás évfolyamonként egy osztályban
- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Intézményi étkeztetés
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt

oktatható beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

- A különleges helyzetben lévő gyermekek teljes iskolai oktatása kislétszámú első
osztályban

- Iskolaotthonos foglalkoztatás a kislétszámú első osztályban
- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
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- Iskolai könyvtári tevékenység végzése
Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 700
tanulóra tervezve végzi.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- emelt szintű testnevelés oktatás évfolyamonként egy osztályban
- különleges helyzetben lévő gyermekek teljes iskolai oktatása

kislétszámú első osztályban
- iskolaotthonos oktatás szervezése (2008/2009-es tanév végéig a

teljes 1-3. évfolyam részére, 2009/2010-es tanévtől csak a
kislétszámú első osztály számára)

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése

6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység végzése
- tanuszoda működtetése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 4 %-áig.

7. Irányító szerv, fenntartó szerv

7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester
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7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

8.  Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

9. Az intézmény rendelkezik 5400, 5579 és a 5556 hrsz. ingatlannal, a rajtuk található
épületekkel. A feladatok ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket,
vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

10. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevez ki.

13. Az általános iskola működési köre a Palotakert - Tessedik út - Repülőtéri út -  az
Egyetemi lakótelep - Köztársaság út által határolt terület. Elsősorban az itt bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő háztartásában élő
gyermekek felvételéről gondoskodik.
Az emelt szintű testnevelés oktatás városi beiskolázású.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



7. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……../2009. (V.21.), a 66/2009. (III.26.), a 115/2008. (IV.30.), a 42/2008. (II.28.), a

209/2003. (XII.11.), a 200/2001. (XII.13.) és a 165/2000. (X.12.) sz. határozataival
módosított 194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-testülete a
Gödöllő Városi Tanács VB. által az 1963. augusztus 20. napján létesített Petőfi Sándor
Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Munkácsy M. u. 1.
                           telephelye: 2100 Gödöllő, Mátyás király u. 10.

3. Az intézmény típusa: általános iskola
    Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
    Az intézmény törzsszáma: 685401

4. Az intézmény évfolyamainak száma: 1-8.

5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai

oktatás, nevelés

    5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
        -    Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás

- Német nemzetiségi kétnyelvű osztály felmenő rendszerben történő működtetése
a 2008/2009-es tanévtől

- Emelt szintű matematika, idegen nyelv (angol, német) oktatás évfolyamonként
egy-egy osztályban a felsőtagozaton kifutó rendszerben a 2011/2012-es tanévig

- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Intézményi étkeztetés

 -    Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt
oktatható beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós
és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
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- Iskolai könyvtári tevékenység végzése
Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 900 tanulóra tervezve
végzi.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- német nemzetiségi kétnyelvű osztály felmenő rendszerben történő
működtetése a 2008/2009-es tanévtől

- emelt szintű matematika, idegen nyelv (angol, német) oktatás
évfolyamonként egy-egy osztályban a felső tagozaton kifutó
rendszerben a 2011/2012-es tanévig

- iskolaotthonos oktatás szervezése a 2008/2009-es tanév végéig az
1-3. évfolyam részére

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése

6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység végzése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

7. Irányító szerv, fenntartó szerv

7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
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2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

8.  Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

9. Az intézmény rendelkezik 162 és a 1608 hrsz. ingatlannal, a rajtuk található épületekkel. A
feladatok ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat a
nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

10. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevez ki.

13. Az általános iskola működési köre a Rét út - Röges út - Bajcsy Zs. út - Lumniczer út -
Szabadság út középső része - Arany János út - Présház út - Vasvári Pál út által határolt
terület. Elsősorban az itt bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek felvételéről gondoskodik.

      A német nemzetiségi kétnyelvű oktatás városi beiskolázású

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



8. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a …./2009. (V.21.), a 43/2008. (II.28.), a 210/2003. (XII.11.), a 200/2001. (XII.13.) és a

165/2000. (X.12.) sz. határozataival módosított
   105/1998. /VI.18./ sz. határozata

A gödöllői Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-testülete a
Gödöllő Városi Tanács VB. által az 1971. augusztus 31. napján létesített Montágh Imre
Általános Iskola és Speciális Szakiskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Montágh Imre Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 2.

3. Az intézmény típusa: gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény:
- általános iskola
- előkészítő szakiskola
- speciális szakiskola
- készségfejlesztő szakiskola

Az intézmény szakágazati besorolása: 852010
Az intézmény törzsszáma: 685412

4. Az intézmény évfolyamainak száma:
1-8. évfolyam általános iskola
9-10. évfolyam előkészítő szakiskola két-két
szakképzési évfolyam (speciális szakiskola,
készségfejlesztő szakiskola)

5. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai és

középfokú iskolai oktatás, nevelés
     5. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:

  -  Sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatása,
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása
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- Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása,
előkészítő szakiskolai és speciális szakiskolai oktatása

- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportban történő
általános iskolai fejlesztése, készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása

- Más fogyatékos gyermekek integrált nevelése-oktatása
- Napközis, illetve tanulószobai ellátás biztosítása
- Intézményi étkeztetés
- A tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- Iskolai sportkör működtetése
- A tanulók tankönyvellátásának biztosítása
- Iskolai könyvtári tevékenység végzése

Az iskola alapfeladatát nappali tagozatos oktatás keretében maximum 130 tanulóra
tervezve végzi.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont

tanulócsoportban történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása

- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont

tanulócsoportban történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása
- Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók összevont

tanulócsoportban történő fejlesztése
- Más fogyatékos (autista, mutizmus tüneteit produkáló) gyermekek

integrált nevelése-oktatása
- Iskolai tanműhelyben illetve tanulószerződés alapján nem a helyi

önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai
gyakorlati képzés
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- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

92403-6 Diáksport

- iskolai sportkör működtetése

6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- tanműhely, gyakorló park működtetése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kidás max. 1 %-áig.

7. Irányító szerv, fenntartó szerv

7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

8.  Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

9. Az intézmény rendelkezik 3567.  hrsz. ingatlannal, a rajtuk található épületekkel. A
feladatok ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat a
nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

10. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevez ki.
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13. Működési köre: Az iskola alapfeladatát mindazon enyhe és középsúlyos értelmi
fogyatékos tanulók tekintetében ellátja, akik rendelkeznek a tanulási képességet vizsgáló
szakértői bizottság véleményével, akiknek törvényes képviselői a városban bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
A speciális szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai ellátás más önkormányzat
közigazgatási területén élő gyermek számára az érintett önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás alapján biztosítható, amennyiben az intézmény
befogadóképessége ezt lehetővé teszi.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



9. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a …../2009. (V.21.), a 44/2008. (II.28.), a 211/2003. (XII.11.), a 165/2000. (X.12.) sz.

határozatával módosított 194./1997. (XII.4.) sz. határozata

A gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény
 alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában, 2. §
(1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-testülete Gödöllő Városi Tanács
VB. által az 1974. január 1. napján létesített Frederic Chopin Zeneiskola alapító okiratát a
következők szerint hozza meg:

1. Az intézmény neve: Frederic Chopin Zeneiskola

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Ady E. sétány 1.
telephelyei:
Damjanich János Általános Iskola, Gödöllő, Batthyány u. 32.
Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő, Szabadság tér 18.
Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllő, Légszesz u. 10.
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllő, Munkácsy M. u. 1.
Montágh Imre Általános Iskola,  Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Gödöllő, Dobó K. út 2.
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő, Szabadság tér 19.
Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Gödöllő, Tessedik S. u. 4.

3. Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény
Az intézmény szakágazati besorolása: 852020

    Az intézmény törzsszáma: 685423

4. Az intézmény évfolyamainak száma: 1-12.: előképző 1-2.
alapfok 1-4., ill. 1-6.
továbbképző 1-4.

5. Művészeti ág: zene

6. Tanszakok:
    Zongora tanszak: zongora, jazz-zongora
    Vonós tanszak: hegedű, mélyhegedű, cselló, nagybőgő
    Fafúvós tanszak: furulya, oboa, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon
    Rézfúvó – ütő tanszak: trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba, ütőhangszerek, jazz-dob
    Vegyes tanszak: klasszikus gitár, jazzgitár, basszusgitár, magánének

· Népi hangszerek: népi hegedű, brácsa, bőgő, népi furulya, duda, citera, koboz, tárogató
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· Népi ének
     Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zeneszerzés-
     improvizáció, zenei ismeret.

7. Az intézmény feladata, alaptevékenysége
7. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül alapfokú művészetoktatás

7. b) Az intézmény feladata, alaptevékenysége:
- művészeti nevelés és oktatás
- felkészítés szakirányú továbbtanulásra
- amatőr zenészek képzése
- zenei kifejezőkészség megalapozása
- zenekarok és kamarazenekarok működtetése
- iskolai könyvtári tevkenység végzése

7. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80131-3 Alapfokú művészet-oktatás
- művészeti nevelés és oktatás egyéni foglalkozás illetve csoportos
főtanszakos zeneoktatás keretében

- felkészítés szakirányú továbbtanulásra
- amatőr zenészek képzése
- zenei kifejezőkészség megalapozása
- zenekarok és kamarazenekarok működtetése
- iskolai könyvtári tevékenység

8. Az iskola alapfeladatát nappali oktatás keretében maximum 700 tanulólétszámra tervezve végzi.

9. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- zenei versenyek, fesztiválok szervezése
- kurzusok, továbbképzések lebonyolítása
- ifjúsági táborok szervezése

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kidás max. 1 %-áig.

10. Irányító szerv, fenntartó szerv

10. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

10. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

11. Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.
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12. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a székhelyén lévő 5873. és 5874.
hrsz. ingatlan, a rajta található zeneiskola épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre
állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. Az iskola a rendelkezésére
bocsátott vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja. Az
iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.

13. Költségvetési szerv típusa:
 tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
 feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten keresztül
látja el.
Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

14.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
a Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a
jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki

15. Működési köre: Az intézmény alapfeladatát mindazok tekintetében ellátja, akik a város területén
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, ill. törvényes képviselő
háztartásában élnek.

16. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



10. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a …./2009. (V.21.) sz., a 238/2008 (IX.25.) sz., a 32/2008. (II.28.) sz. és a 221/2003.

(XII.11.) sz. határozattal módosított 107/1998. /VI. 18/ sz. határozata

A gödöllői Egyetem téri Óvoda alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 1998.
augusztus 1. napján létesített VII. sz. Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Egyetem téri Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 14.

3. Az intézmény típusa: négy csoportos óvoda
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020

    Az intézmény törzsszáma: 685533

4. Az intézmény alaptevékenysége

4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése az
iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt
nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő

4. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
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80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

6. Irányító szerv, fenntartó szerv

6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi  Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

6. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

7.  Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Város Önkormányzata.

8. Az óvoda rendelkezik a nem önkormányzati tulajdonú 4950 hrsz. ingatlannal a rajta
található épülettel.
Feladataik ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevezi ki.

12.Működési köre: Az óvoda elsősorban az Egyetemi lakótelep -  Köztársaság út – Esze
Tamás út által határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek felvételéről gondoskodik.
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13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „…..”

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



11. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……/2009. (V.21.) sz., a 33/2008. (II.28.) sz. és a 217/2003. (XII.11.) sz. határozatával

módosított 194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Kazinczy körúti Óvoda alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 1974.
augusztus 20. napján, Gödöllő Városi Tanács VB. által létesített 3. sz.  Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Kazinczy körúti Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 32.

3. Az intézmény típusa: négy csoportos óvoda
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020

    Az intézmény törzsszáma: 685456

4. Az intézmény alaptevékenysége

4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető testi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű
gyermekeket.

 A testi fogyatékosok ellátása kifutó rendszerben történik a 2011/2012-es nevelési
év végéig.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.



2

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő

4. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető testi fogyatékos (mozgássérült,
végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos) és beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.
A testi fogyatékosok ellátása kifutó rendszerben történik a
2011/2012-es nevelési év végéig.

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

6. Irányító szerv, fenntartó szerv

6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi  Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

6. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100   Gödöllő, Szabadság tér 7.

7.  Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

8. Az intézmény rendelkezik a 973/2 hrsz. ingatlannal, a rajta található épülettel.
Feladatainak ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
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11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevezi ki.

12.Működési köre: Az  óvoda  elsősorban  a  Dózsa  György  út  –  Szilhát  út  –  Röges  út  –
Berente István út – Dózsa György út által határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek
felvételéről gondoskodik.

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „     „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



12. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a …../2009. (V.21.) sz., a 34/2008. (II.28.) sz. és a 215/2003. (XII.11.) sz. határozatával

módosított 194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Martinovics utcai Óvoda alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 1977.
augusztus 20. napján, Gödöllő Városi Tanács VB. által létesített 1. sz.  Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Martinovics utcai Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Martinovics  u. 16.

3. Az intézmény típusa: négy csoportos óvoda
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020

    Az intézmény törzsszáma: 685434

4. Az intézmény alaptevékenysége

4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő



2

4. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása
A kiadás max. 1 %-áig.

6. Irányító szerv, fenntartó szerv

6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

6. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100   Gödöllő, Szabadság tér 7.

7.  Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

8. Az intézmény rendelkezik a 5853/2 hrsz. ingatlannal, rajta található épülettel. Feladataik
ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat szabadon
használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevezi ki.
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12.Működési köre: Az óvoda elsősorban az Isaszegi út – Köztársaság út – Tessedik Sámuel
út által határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek felvételéről gondoskodik.

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „     „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



13. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……/2009. (V.21.) sz., a 35/2008. (II.28.) sz. és a 218/2003. (XII.11.) sz. határozatával

módosított 194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Palotakerti Óvoda alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 1975.
augusztus 31. napján, Gödöllő Városi Tanács VB. által létesített 4. sz. Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Palotakerti Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő,  Palotakert 17-18.

3. Az intézmény típusa: nyolc csoportos óvoda
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020

    Az intézmény törzsszáma: 685467

4. Az intézmény alaptevékenysége

4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 200
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 240 fő
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4. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

6. Irányító szerv, fenntartó szerv

6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

6. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
   2100   Gödöllő, Szabadság tér 7.

7.   Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

8. Az intézmény rendelkezik a 5884/18 hrsz. ingatlannal, a rajta található épülettel.
Feladatainak ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevezi ki.
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12.Működési köre: Az óvoda elsősorban a Palotakert – Ady Endre sétány – Köztársaság út
által határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek felvételéről gondoskodik.

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „     „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



14. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……/2009. (V.21.) sz., a 36/2008. (II.28.) sz. és a 216/2003. (XII.11.) sz. határozatával

módosított 194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői  Szent János utcai Óvoda alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 1955. június
30. napján, Gödöllő Községi Tanács VB. által létesített 2. sz.  Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Szent János utcai Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Szent János utca 6-8.

3. Az intézmény típusa: tizenegy csoportos óvoda
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020

    Az intézmény törzsszáma: 685445

4. Az intézmény alaptevékenysége

4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése
az iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda etnikai kisebbségi, pedagógiai programmal cigány felzárkóztató nevelést
folytat.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 224
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Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 268 fő

4. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása
- Etnikai kisebbségi pedagógiai programmal cigány felzárkóztató

nevelést folytat nem a kisebbség nyelvén
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a
többi gyermekkel együtt nevelhető beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

6. Irányító szerv, fenntartó szerv

6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi  Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

6. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

7.   Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Községi Tanács VB.

8. Az intézmény rendelkezik a 165 és a 172 sz. hrsz. ingatlanokkal, a rajta található
épületekkel.
Feladataik ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
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11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevezi ki.

12.Működési köre: Az óvoda elsősorban a Szabadság út középső vonala  – Arany János út –
Dózsa György út jobb oldala által határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek
felvételéről gondoskodik.

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „     „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



15. sz. melléklet

       ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……/2009. (V.21.) sz., a 37/2008. (II.28.) sz. és a 220/2003. (XII.11.) sz. határozatával

módosított 194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 1991.
augusztus 1. napján létesített 6. sz.  Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Táncsics Mihály úti Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 1.

3. Az intézmény típusa: hét csoportos óvoda
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020

    Az intézmény törzsszáma: 685500

4. Az intézmény alaptevékenysége

4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése az
iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt
nevelhető enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista sajátos nevelési igényű
gyermekeket.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

Az óvodai férőhelyek száma: 156
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 187 fő
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4. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a

többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos (enyhén
értelmi fogyatékos), beszédfogyatékos és autista sajátos nevelési
igényű gyermekeket.

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

6. Irányító szerv, fenntartó szerv

6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi  Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

6. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

7.   Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Város Önkormányzata

8. Az intézmény rendelkezik a 642 hrsz. nem önkormányzati tulajdonú ingatlannal, a rajta
található megosztott óvodaépülettel.
Feladataik ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
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11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevezi ki.

12.Működési köre: Az óvoda elsősorban a Dózsa György út 1-69-ig – Táncsics Mihály út
által határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek felvételéről gondoskodik.

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „     „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



16. sz. melléklet

ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a ……/2009. (V.21.) sz.,  a 38/2008. (II.28.) sz. és a 219/2003. (XII.11.) sz. határozatával

módosított 194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 1972.
szeptember 1. napján, Gödöllő Városi Tanács VB. által létesített 5. sz.  Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Tisza utcai és  Szabadság úti Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő,  Tisza utca  4.
telephelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 201.

3. Az intézmény típusa: hat csoportos óvoda
Az intézmény szakágazati besorolása: 851020

    Az intézmény törzsszáma: 685478

4. Az intézmény alaptevékenysége

4. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül óvodai nevelés

4. b) Az intézmény alaptevékenysége:

- Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése az
iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt
nevelhető testi fogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekeket.

- Az óvoda etnikai kisebbségi, pedagógiai programmal cigány felzárkóztató nevelést
folytat.

- Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

- Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.
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Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 140 fő

4. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80111-5 Óvodai nevelés
- a rászoruló gyermekek gyógytestnevelésének biztosítása
- Etnikai kisebbségi pedagógiai programmal cigány felzárkóztató

nevelést folytat nem a kisebbség nyelvén
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

- Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a
többi gyermekkel együtt nevelhető testi fogyatékos (mozgássérült,
végtaghiányos, egyéb testi fogyatékos), értelmi fogyatékos (enyhén
értelmi fogyatékos) és beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű
gyermekeket.

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

5. Az intézmény kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kiadás max. 1 %-áig.

6. Irányító szerv, fenntartó szerv

6. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi  Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

6. b)  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

7.   Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Városi Tanács VB.

8. Az intézmény rendelkezik a 3349 és a 4128/1 hrsz. ingatlanokkal, a rajtuk található
épületekkel.
Feladataik ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

  Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten
keresztül  látja el.

  Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
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11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevezi ki.

12.Működési köre: Az óvoda elsősorban az Arany János út – Szabadság út – Fenyvesi dűlőút
által határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek felvételéről gondoskodik.

13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „     „

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző



17. melléklet

1

A L A P Í T Ó  O K I R A T
Gödöllő Város Önkormányzatának a 98/1992. (VII. 1.) számú, és az ezt módosító

…../2009 (V.21) számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt szövege
a gödöllői 1. számú Városi Bölcsőde alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-
ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján Gödöllő Város Önkormányzata a
Gödöllő Városi Tanács VB. által 1977. augusztus 20. napján létesített 1. Számú Városi
Bölcsőde Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg:

    1. a) Az intézmény megnevezése: 1. számú Városi Bölcsőde
               Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Palota-kert 17.
               Az intézmény szakágazati besorolása: 889110
      b)  Az intézmény közfeladata: szociális alapellátás, a gyermekek napközbeni
            ellátásának biztosítása.
       c) Az alaptevékenység szakfeladata 2009. évre vonatkozóan:
                  85321-1 Bölcsődei ellátás
            A bölcsőde három egységben 6 gyermekcsoportot ellátó intézmény.

     2. Irányító szerv, fenntartó szerv
      2. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
              Önkormányzat Képviselő-testülete
               Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
               Képviselője:  a polgármester
      2.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi
              Önkormányzat, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

3. Engedélyezett férőhelyek száma 70 fő.

4. A bölcsőde vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg határozatlan időre.

5. Költségvetési szerv típusa:
- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, mely a pénzügyi és

gazdálkodási feladatokat ellátja: Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet,
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.

6. A feladatok ellátáshoz a bölcsődének rendelkezésére áll a székhelyen lévő 5884/17
     hrsz. ingatlan a rajta található bölcsődei épülettel.

Rendelkezésre állnak továbbá az intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök.
A bölcsőde rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja.
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7. A   bölcsőde   a   rendelkezésére   álló   vagyont   nem   jogosult   elidegeníteni,    illetve
biztosítékként felhasználni.

Az 1. számú Városi Bölcsőde önálló jogi személy.
A bölcsőde vezetője kollektív szerződésben foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói
jogokat, a fenntartó által jóváhagyott bérkerettel önállóan gazdálkodik.

8. A Kiegészítő tevékenységek
      - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

                                    75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
                                                            kiegészítő, kisegítő tevékenységek

                                     - bérmosás

9. Az intézmény működési köre: Gödöllő város

10. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „          „

P.H.

                   Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
                         polgármester                                                          címzetes főjegyző
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1

A L A P Í T Ó OKIRAT
Gödöllő Város Önkormányzatának

98/1992. (VII. 1.) számú, és az ezt módosító …../2009. (V.21.) számú határozattal egységes
szerkezetbe foglalt szövege

a gödöllői 2. számú Városi Bölcsőde alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-
ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján Gödöllő Város
Önkormányzata a Gödöllő Városi Tanács VB. által 1953. augusztus 20. napján létesített
2. Számú Városi Bölcsőde Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg:

1. a) Az intézmény megnevezése: 2. számú Városi Bölcsőde
          Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 5-7.

                Az intézmény szakágazati besorolása: 889110
      b) Az intézmény közfeladata: szociális alapellátás, a gyermekek napközbeni
         ellátásának biztosítása.
      c) Az alaptevékenység szakfeladata 2009. évre vonatkozóan:
                  85321-1 Bölcsődei ellátás
A bölcsőde három egységben 4 gyermekcsoportot ellátó intézmény.

2. Irányító szerv, fenntartó szerv
  2.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
          Képviselő-testülete
           Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
           Képviselője:  a polgármester
  2.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.”

3. Engedélyezett férőhelyek száma 45 fő.

4. A bölcsőde vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg határozatlan időre.

5. Költségvetési szerv típusa:
- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő

költségvetési szerv
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, mely a pénzügyi és

gazdálkodási feladatokat ellátja: Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató
Szervezet, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy .út 69.

6. A feladatok ellátáshoz a bölcsődének rendelkezésére áll a székhelyen lévő 394. hrsz.
    ingatlan a rajta található bölcsődei épülettel.

Rendelkezésre állnak továbbá az intézményben leltár szerint nyilvántartott
állóeszközök. A bölcsőde rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat feladatainak
ellátásához szabadon használhatja.

7. A   bölcsőde   a   rendelkezésére   álló   vagyont   nem   jogosult    elidegeníteni,
illetve biztosítékként felhasználni.
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8. A 2. számú Városi Bölcsőde önálló jogi személy.
A bölcsőde vezetője kollektív szerződésben foglaltak szerint gyakorolja a munkáltatói
jogokat, a fenntartó által jóváhagyott bérkerettel önállóan gazdálkodik.

9. Az intézmény működési köre: Gödöllő város

10. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „           „

P.H.

                 Dr. Gémesi György                                           Dr. Nánási Éva
                       polgármester                                              címzetes főjegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Gödöllő Város Önkormányzatának 108/1998.

(VI.  18.)  számú  h a t á r o z a t a ,  é s
a  … … / 2 0 0 9 .  ( V . 2 1 . )  s z .

h a t á r o z a t á v a l  m ó d o s í t o t t
e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e  f o g l a l t

s z ö v e g e a Gödöllői 3. számú Városi
Bölcsőde alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-
ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján Gödöllő Város Önkormányzata
által 1998. augusztus 1. napjával létesített EH. számú Városi Bölcsőde alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: 3. sz. Városi Bölcsőde
    Az intézmény szakágazati besorolása: 889110

2. Az intézmény székhelye:  2103 Gödöllő, Premontrei u. 8.

3. Az intézmény típusa: 4 gyermekcsoportot ellátó intézmény

4. a) Az intézmény alaptevékenysége: A 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése,
harmonikus testi- szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével.
Az alapellátás keretében napközbeni ellátás, étkezés biztosítása.
A bölcsődei férőhelyek száma: 40

b) Az intézmény közfeladata: szociális alapellátás, a gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítása.

c) Az alaptevékenység szakfeladata 2009. évre vonatkozóan:
                     85321-1 Bölcsődei ellátás

5. Irányító szerv, fenntartó szerv
5.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat

       Képviselő-testülete
                   Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

       Képviselője:  a polgármester
5.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,

         2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

6. Költségvetési szerv típusa:
- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Számadó Gazdálkodási és

Szolgáltató Szervezet.”

7. A bölcsőde rendelkezik a nem önkormányzati tulajdonú 4969/1. hrsz. ingatlannal, a rajta
található épülettel. Feladataik ellátáshoz a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket,
vagyontárgyakat szabadon használhatja.
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8. A bölcsőde a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként
felhasználni.

9. A bölcsőde vezetőjét a Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg
határozatlan időre.

10. Az intézmény működési köre: Gödöllő város

11. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „              „

P.H.

              Dr. Gémesi György                                                    Dr. Nánási Éva
                   polgármester                                                        címzetes főjegyző



                                                                                                                 20. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
Gödöllő Város Önkormányzatának

a …../2009.(V.21.) sz. határozatával módosított
   188/2007. /VII.12./  sz. határozata

A gödöllői Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában, 2. § (1)
bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.
§-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Önkormányzata 2007. augusztus 1. napjával alapított
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Mátyás király út 11.

3. Az intézmény alapítója: Gödöllő Város Önkormányzata

4. Irányító szerv, fenntartó szerv

4.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

4.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

5. Az intézmény típusa: Nevelési tanácsadó és logopédiai intézet többcélú, egységes pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézményként
Az intézmény szakágazati besorolása: 856000
Az intézmény törzsszáma: 685544”

6. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alaptevékenységi körében a közoktatásról szóló
    1993. évi LXXIX. törvény 34.§-a szerint biztosítja a

- nevelési tanácsadást
- logopédiai ellátást

7.Működési köre kiterjed: A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás külön
                                                     megállapodással csatlakozó településeire.

8. Az intézmény feladatai és alaptevékenységei
8.a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül pedagógiai szakszolgálat

ellátása (közoktatási szolgáltatás)
8.b) Az intézmény feladatai és alaptevékenységei:



    Nevelési tanácsadás keretében: diagnosztizálás, szakvélemény készítése, tanácsadás.

- a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő
gyermekek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek fejlesztő
foglalkoztatásának megszervezése, folyamatos gondozása szükség szerint a pedagógus és a szülő
bevonásával;

- az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha azt a gyermek egyéni
adottsága, fejlettsége szükségessé teszi;

- az óvoda vezetőjének megkeresésére, az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli
felmentére javaslat készítése;

- az óvodai nevelés meghosszabbítására irányuló javaslat, - kérelem esetén - attól az évtől,
amelyben a gyermek a 7. életévét augusztus 31-e után tölti be;

- tantárgyakból, tananyagrészekből a tanuló teljesítményének értékelése, minősítése alóli
mentesítéshez szakvélemény készítése;

- magántanulói jogviszony létesítéséhez javaslat, ha azt a beilleszkedési, magatartási zavar, tanulási
nehézség miatt kérik;

- amennyiben megállapítja, hogy a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényű, javasolja a szülőnek a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát (vizsgálati anyagát
megküldi a bizottságnak).

Logopédiai szolgáltatás keretében:

- az ellátási területhez tartozó gyermekek, tanulók beszéd-és nyelvi fejlettségének vizsgálata,
szűrése;

- a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia
megelőzése és gyógyítása;

- a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Szakértői Bizottság véleménye alapján a
dyslexia, veszélyeztetett, tankötelezettségi korba lépő 5 éves gyermekek intenzív prevenciós
foglalkoztatása;

- a sajátos nevelési igényű tanulók logopédiai fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában.

8.c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
- Nevelési tanácsadás (diagnosztizálás, szakvélemény készítése, tanácsadás)
- Logopédiai szolgáltatás (vizsgálat, szűrés, prevenciós foglalkoztatás, fejlesztés)

9.  A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére álló 1663 hrsz. nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanon található épület helyiségei.
Feladatainak ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat szabadon
használhatja.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.

10. Költségvetési szerv típusa:
tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezeten keresztül látja el.
Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.



11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: a Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján,
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki.

12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak
jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző
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A l a p í t ó   O k i r a t

Gödöllő Város Önkormányzatának 79/1995. /VI.22./ sz. önkormányzati határozata és az
ezt módosító 7/2009. (II.05.) számú, valamit a  ……/2009 (V.21.) számú önkormányzati

határozattal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján a Gödöllő Város Önkormányzata által
1995. június 22. napján létesített Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító
okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Neve: Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Székhelye: Gödöllő, Szabadság út 28.
Alapító szerv megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
TEÁOR:         8425
Szakágazati besorolás: 842520

            a) Irányító szerv, fenntartó szerv
            Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
            Képviselő-testülete
            Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
            Képviselője a polgármester

            Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat, 2100
            Gödöllő, Szabadság tér 7.

            b) Költségvetési szerv típusa
- tevékenységének jellege szerint: közhatalmi szerv

                Jogszabályban meghatározott katasztrófa védelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi
                közfeladatot végez

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési
szerv,  mely valamennyi  gazdálkodási feladatát a Gödöllő Városi Önkormányzat
által alapított Számadó Gazdálkodási Szervezet útján látja el.

c) Alaptevékenysége:
- A tűzoltás és műszaki mentés Gödöllőn, és az 57/2005. (XI.30.) BM sz.

rendeletben meghatározott  illetékességi területen.
                        ennek keretében

- szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását,
- gondoskodik a tűzoltás előfeltételének biztosításáról,
- gondoskodik a keletkező tüzek oltásáról,

      Szakágazat száma, neve: 842520 Tűzvédelemi tevékenység
- Tűzoltás és műszaki mentés a Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján az állami

      tűzoltóság felhívására a működési területen kívül.
                 Szakágazat száma, neve: 842520 Tűzvédelemi tevékenység
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             d) Alaptevékenységének szakfeladata:
                  - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat  rend  szerint

                       751669 Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
                 - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend  szerint
                                     842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása

e) Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
   - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

          751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek
                                            -  tűzvédelmi biztosítás
                                            -  tűzjelző és tűzoltó készülékek ellenőrzése,
                                           -  javítása
                                           - gép, berendezés bérbeadása

   - 2010. január1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
                        842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása
                                            -  tűzvédelmi biztosítás
                                            -  tűzjelző és tűzoltó készülékek ellenőrzése,
                                           -  javítása
                                           - gép, berendezés bérbeadása

f) Feladatellátást szolgáló indulóvagyon:
- 5899-5902, 5905 hrsz. ingatlan és tartozékai leltár alapján
- a kötelező gépjármű, fecskendő és különleges szer a 11/2008. (IX.26.)  ÖM.

                 rendelet melléklete szerint.

2. Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás
    útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

3. Az intézmény valamennyi dolgozója felett a vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat,
Önállóan gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott személyi juttatási előirányzattal.

4. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben hivatásos állomány, melyekre a Fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló1996.évi XLIII. tv., a
közalkalmazottként foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992.évi
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.

G ö d ö l l ő, 2009. május „         „

P.H.

             Dr. Gémesi György   Dr. Nánási Éva
                  polgármester címzetes főjegyző



22. sz. melléklet

1

ALAPÍTÓ OKIRAT
Gödöllő Város Önkormányzatának

……/2009. (V.21. sz., a 191/2007. (VII.12.) sz. és a 222/2003. (XII.ll.) sz.
határozataival módosított

98/1992. sz. határozata a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet
alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-
ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján Gödöllő Város Önkormányzata
által az 1992. március 11. napján létesített Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet
alapító okiratát a következő szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet
Székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.

    A költségvetési szerv típusa:
-tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
-feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv.

Működési köre: Gödöllő város területe

Hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 1. sz. Bölcsőde, 2. sz. Bölcsőde,
3. sz. Bölcsőde, Egyetem téri Óvoda, Kazinczy körúti Óvoda, Palotakerti Óvoda,
Martinovics úti Óvoda, Szt. János úti Óvoda, Táncsics M. úti Óvoda, Tisza utcai és
Szabadság úti Óvoda, Erkel Ferenc Általános Iskola, Damjanich J. Általános Iskola, Hajós
A. Általános Iskola, Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Petőfi Sándor
Általános Iskola, F. Chopin Zeneiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Gödöllő Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

2. Az intézménynek nincsenek tagintézményei.

3. Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Város Képviselő-testülete, 27/1992. (III. 11.) sz.
határozat alapján

4. Irányító szerv, fenntartó szerv
  4. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi
          Önkormányzat Képviselő-testülete
           Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
           Képviselője: a polgármester
   4. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
           2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

  5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Önkormányzati intézmények pénzügyi és
           gazdasági feladatainak ellátása, segítése.
  5. b) Alaptevékenysége, melyet állami feladatként, nem haszonszerzés céljából végez saját
           maga és az önállóan működő költségvetési szervek számára:
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- a költségvetési tervezéssel, könyvvezetéssel, készpénzkezeléssel, előirányzat
gazdálkodással, beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos
összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátása,
- előirányzat felhasználás a saját szervezetére kiterjedően és az irányító szerv által
engedélyezett körben történő előirányzat felhasználás

  5. c) Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
                    - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
                                             75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási
                                                                   intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
                                                - pénzügyi, gazdasági, számviteli előirányzat felhasználási
                                                  feladatok

                  - 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
                           841143   A Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése
                                          területi szinten

6. Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:
75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, kisegítő tevékenységek

7. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
A feladat ellátásához ellátásához rendelkezésre állnak a Gödöllő, Dózsa György út 69. sz.
alatti bérelt ingatlan megsoztott helyiségei. A feladat ellátásához rendelkezésre állnak az
intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök, vagyontárgyak.

8. A vagyon feletti rendelkezési jog: Gödöllő Város Önkormányzata önállóan

9.  Az  intézmény  a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

10. Az intézmény előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési jogköre:

Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
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13. Az intézmény önálló jogi személy. Igazgatója gyakorolja a kollektív szerződésben
foglaltak szerint a munkáltatói jogokat, önállóan gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott
bérkerettel.

Gödöllő, 2009. május „               „

P.H.

                 Dr. Gémesi György                                                    Dr. Nánási Éva
                      polgármester                                                        címzetes főjegyző
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ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
a …../2009.(V.21.), a 255/2008. (X. 22.), a 45/2008. (II.28.), a 212/2003. (XII.11.),

a 200/2001. (XII.13.) és a 165/2000. (X.12.) sz. határozatával módosított
   194/1997. /XII.4./  sz. határozata

A gödöllői Török Ignác Gimnázium alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában,
2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdése szerint Gödöllő Város Képviselő-testülete a
Gödöllő Községi Tanács VB. által az 1955. június 25. napján létesített Török Ignác
Gimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1.  Az iskola neve: Török Ignác Gimnázium

2.  Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12-14.

3. Az intézmény típusa: középiskola
    Az intézmény szakágazati besorolása: 853100
    Az intézmény törzsszáma: 395094

4. Az intézmény évfolyamainak száma:
négy évfolyam 9-12.
négy évfolyam + 1 évfolyam nyelvi előkészítő

                                                a 9. évfolyamon 9-13.
nyolc évfolyam 5-12.

5. Az intézmény alaptevékenysége
5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás, ezen belül általános iskolai és

középfokú iskolai oktatás, nevelés

     5. b) Az intézmény alaptevékenysége:
- nappali és esti tagozatú, általános műveltséget megalapozó gimnáziumi nevelés –

oktatás
- négy évfolyamos általános tantervű képzés igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés évfolyamonként maximum három

tanulócsoportban igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi és emelt szintű matematikai képzés

évfolyamonként egy-egy tanulócsoportban igény szerint
- angol kéttannyelvű képzés évfolyamonként egy osztályban kifutó rendszerben
- négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés + egy évfolyamos nyelvi előkészítő a 9.

évfolyamon angol nyelvből évfolyamonként egy osztályban
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- nyolc évfolyamos képzés évfolyamonként egy osztályban
- intézményi étkeztetés
- az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt

oktatható érzékszervi fogyatékos (látássérült), beszédfogyatékos, a megismerő
funkciók organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása, gyógytestnevelése
- iskolai sportkör működtetése
- a tanulók tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtári tevékenység végzése

Az iskola alapfeladatát a nappali tagozatos oktatás keretében maximum 720, a
felnőttoktatás keretében maximum 180 tanulóra tervezve végzi.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- nyolc évfolyamos képzés 5-8. évfolyamai évfolyamonként egy

osztályban
- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,

gyógytestnevelése
- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható beszédfogyatékos, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) miatt sajátos nevelési
igényű tanulók ellátása.

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- négy évfolyamos általános tantervű képzés igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés évfolyamonként

maximum három tanulócsoportban igény szerint
- négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi és emelt szintű

matematikai képzés évfolyamonként egy-egy tanulócsoportban
igény szerint

- angol kéttannyelvű képzés évfolyamonként egy osztályban kifutó
rendszerben 2011/2012-es tanévig

- négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés + egy évfolyamos
nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből évfolyamonként
egy osztályban 2009/2010-es tanévtől

- nyolc évfolyamos képzés 9-12. évfolyamai évfolyamonként egy
osztályban

- a tanulók speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása,
gyógytestnevelése

- tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosítása
- iskolai könyvtár működtetése
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80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése,
oktatása
- Az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi

tanulóval együtt oktatható érzékszervi fogyatékos (látássérült: vak,
gyengénlátó), beszédfogyatékos, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,
és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége (pl.:
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar) miatt sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
Az érzékszervi fogyatékosok ellátása kifutó rendszerben történik a
2010/2011-es tanév végéig.

80216-6     Gimnáziumi felnőttoktatás

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

92403-6 Diáksport
- iskolai sportkör működtetése

6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
- térítési díj ellenében oktatáshoz kapcsolódó tevékenység végzése
- tankönyvellátás lebonyolítása

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kisegítő tevékenységek
- helyiség bérbeadása

A kidás max. 1 %-áig.

7. Irányító szerv, fenntartó szerv

7.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Képviselője: a polgármester

7.b. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

8.  Az intézmény alapító szerve:          Gödöllő Községi Tanács VB.

9. Az intézmény rendelkezik a 276/5  hrsz. ingatlannal, a rajta található épületekkel.
Feladataik ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket, vagyontárgyakat
szabadon használhatja.

10. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt nevez ki.
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12. Költségvetési szerv típusa:
 tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény

       feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

13. Működési köre: A nyolc évfolyamos képzés esetén Gödöllő város, a többi képzési
formánál Gödöllő város és a Közép-magyarországi Régióhoz tartozó települések.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május  „      „.

P.H.

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
92/2002. (V.30.) sz. határozata, és az azt módosító …../2009. (V.21.) sz. határozatának

egységes szerkezetbe foglalt szövege
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ alapító okiratáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-
ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján Gödöllő Községi Tanács VB. által
az 1953. november 7. napján létesített Juhász Gyula Városi Könyvtár alapító okiratát a
következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

székhelye: Gödöllő, Dózsa Gy. u. 8.

1.1. típusa:      Közművelődési intézmény - Nyilvános könyvtár

1.2. Szakágazati besorolása: 910100

1.3. Az intézménynek nincsenek tagintézményei.

2.   Költségvetési szerv típusa:
-tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
-feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

3. Az intézmény alapító szerve: Községi Tanács VB., Gödöllő 1953. november 7.

4.  Irányító szerv, fenntartószerv
4. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
        Képviselő-testülete
        Székhelye:  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
        Képviselője: a polgármester
4. b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat, 2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.

5. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata: közgyűjtemények kezelése, ezen belül
                                   nyilvános könyvtárak által ellátandó feladatok,  szolgáltatások,
                                   levéltári tevékenység,
                                   internet szolgáltatás

5. b)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
                     923127 Közművelődési Könyvtári tevékenység

- 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend szerint:
631200  Világháló portál szolgáltatás
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántratása
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910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzuése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

                     910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
5.c) Alaptevékenységének  TEÁOR08. szerinti besorolása az alábbi szerint:  91.01.

6. Az intézmény kiegészítő és kisegítő tevékenysége
      6. a )  Kiegészítő tevékenység:

                    - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
                 751956 Szórakoztatási, kultúra ,sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység

                    - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

6. b) Kisegítő tevékenység:
- 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

           751956 Szórakoztatási, kultúra ,sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
                        A kiadás max. 2 %-áig.
- 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
                        A kiadás max. 2 %-áig.

7.  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:

8.1. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a székhelyén lévő 399.
hrsz. ingatlanon található Városi Könyvtár és Információs Központ célját szolgáló
épületkomplexum. A feladatok ellátásához rendelkezésre áll az intézményhez
rendelt, leltár szerint nyilvántartott önkormányzati vagyon.

8.2. A vagyon feletti rendelkezési joga Gödöllő Város Önkormányzatának van.

8.3. Az intézmény az 1999. évi 27. (XII.2.) számú önkormányzati rendelet alapján a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.

8.4. Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket hosszabb időtartamra bérletbe
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az
intézményben folyó közművelődési alaptevékenységet.

9. Az intézmény vezetőjének kinevezési jogköre:

9.1. Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

9.2. Az intézmény valamennyi dolgozója felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat,
önállóan gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott személyi juttatási előirányzattal.
Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „               „

P.H.

              Dr. Gémesi György                                                            Dr. Nánási Éva
                   polgármester                                                           címzetes főjegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának a 98/1992. (VILI.) számú önkormányzati határozatával
megalapított és a 90/1997. (VI.5.) számú, a 38/2000. (111.23.) számú, a 15/2002. (1.31.) sz., a

171/2006. (IX. 14.) számú, valamint a ……/2009. (V.21.) számú önkormányzati határozatával
módosított,

egységes szerkezetbe foglalt dokumentuma,
a Gödöllői Városi Múzeum alapításáról

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-ában, 2.
§ (1) bekezdésében és 4. §-ában foglaltak alapján Gödöllő Városi Tanács VB. által az 1988.
december 31. napján létesített Városi Múzeum alapító okiratát a következők szerint határozza
meg:

1. Az intézmény neve: Gödöllői Városi Múzeum
                                    székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
                                        típusa: Közgyűjtemény, területi múzeum

2. Szakágazati besorolása: 910200

3. Az intézmény alapító szerve: Városi Tanács VB., Gödöllő

4. Irányító szerv, fenntartó szerv
  4.a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Gödöllő Városi Önkormányzat
          Képviselő-testülete
         Székhelye:  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
         Képviselője: a polgármester
   4.b) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő Városi Önkormányzat,
           2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

5 .a) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  közgyűjtemények kezelése, ezen belül
                                                                                   múzeumi gyűjtemény kezelése
                                                                                   múzeumi kiállítás
                                                                                   tudományos tevékenységek

5. b) Az intézmény alaptevékenysége: - művészeti és történeti emlékek, műtárgyak gyűjtése,
feldolgozása, megőrzés, bemutatása, helyi és országos gyűjtőkörrel, valamint szak- és
segédgyűjtemények gondozása, állandó és időszaki kiállítások rendezése, tudományos és
közművelődési rendezvények szervezése, kiadványok készítése, terjesztése, tudományos
szakkönyvtár kezelése.

5. c)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
           - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
                   923215  Múzeumi tevékenység

           - 2010. január1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
910201   Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203   Múzeumi kiállítási tevékenység

6. Az intézmény által végezhető kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységek:
- az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások,
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- az alapfeladat ellátása során létrehozott termékek, kiadványok értékesítése,
- az intézmény helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadása.

     Az intézmény kiegészítő tevékenysége
       - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
            751956  Szórakoztatási, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység

       - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
910202   Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység (kiadványok,

                            katalógusok értékesítése)

7. Az intézmény kisegítő tevékenysége
       - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
            751956  Szórakoztatási, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység

       - 2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend szerint:
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

           Kisegítő tevékenységét a kiadásai max. 2 %-áig teljesítheti.

8. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak a székhelyén lévő 296. hrsz.
ingatlanon található megosztott épület helyiségei. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az
intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott
vagyontárgyakat az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szerint
használja és hasznosítja.

 9.  Költségvetési szerv típusa:
- tevékenységének jellege szerint: közszolgáltató közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv

10. Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján.
A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

11. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.

12. Az intézmény önálló jogi személy. Igazgatója gyakorolja a kollektív szerződésben foglaltak
szerint a munkáltatói jogokat, önállóan gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott bérkerettel.

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony)  az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „                   „
P.H.

                  Dr. Gémesi György                                                      Dr. Nánási Éva
                         polgármester                                                         címzetes főjegyző
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ALAPÍTÓ OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának  186/2003. (X.30.)  számú határozata és az azt módosító
……./2009. (V.21.) sz. határozatával módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról

A képviselő-testület a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV.  törvény  1.  §-ában,  2.  §  (1)  bekezdésében  és  4.  §-ában  foglaltak  alapján  és  a  helyi
önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény  38. § (1) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 66. §-a figyelembevételével a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1. Az intézmény neve:            Polgármesteri Hivatal

2. Az intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

3. a) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- település fejlesztés,- rendezés és környezetvédelem
- helyiség-, ingatlan- és lakásgazdálkodás,
- csatornahálózat bővítése, csapadékvíz elvezetés, vízrendezés
- ivóvízellátás
- közutak, közterületek építése, fenntartása
- helyi tömegközlekedés biztosításában való részvétel
- köztemető fenntartásának biztosítása
- köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- közbiztonság, tűzvédelem helyi feladataiban való részvétel
- polgári védelmi tevékenység
- közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi
   színterét szolgáló helyiség biztosítása
- állategészségügyi tevékenység

            - államigazgatási,  szakigazgatási és egyéb közösségi szolgáltatások
- nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosítása
- tudományos, művészeti tevékenység és sport támogatása
- közhasznú munkások alkalmazása, közcélú foglalkoztatás
- energiaszolgáltatás biztosításában való részvétel
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
- egyéb, jogszabályban megállapított tevékenység

   3. b)  Alaptevékenység szakfeladat száma és megnevezése
           2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

452025 Helyi közutak fenntartása
454018 Épületfenntartás és korszerűsítés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
701015 Saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás
751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751670 Polgári védelmi tevékenység
751692 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
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751713 Államigazgatási célú szolgáltatás
751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
751845 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok elszámolásai
751966 Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű  tanulók nappali rendsz.ált.iskolai nevelése,

oktatása
801313 Alapfokú művészeti oktatás
802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
805212 Pedagógiai szakszolgálat
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Egészségügyi feladatok, járóbeteg szakorvosi ellátás
852018 Állategészségügyi tevékenység
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853211 Bölcsődei ellátás
853244 Családsegítés
853333 Közcélú foglalkoztatás
901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés
902113 Települési hulladékok kezelése
921815Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
923215 Múzeumi tevékenység
924047 Sportcélok és feladatok
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
930921 Családi ünnepek szervezése

   3. c)   Kiegészítő tevékenység
                     - 2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:

 701015  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
           751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

-  szabad kapacitás értékesítése

   3. d) Szakágazati besorolása: 841105”

  4. Költségvetési szerv típusa:
-tevékenységének jellege szerint: közhatalmi szerv
-feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó

        költségvetési szerv

       Illetékességi területe:
- Általános: Gödöllő város közigazgatási területe
- Gödöllő Okmányiroda illetékességi területe: a 256/2000, (XII.26.) sz. Korm. rendelet

szerint,
- Gyámhivatali feladatok illetékességi területe: Csömör, Dány, Gödöllő, Kerepes,

Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok
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- Zajhatósági feladatok, telepengedélyek tekintetében illetékességi területe: Csömör,
Dány, Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada, Vácszentlászló,
Valkó, Zsámbok

5. Az intézmény felügyeleti szerve: Gödöllő Önkormányzatának  Képviselő-testülete

6. Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Önkormányzatának Képviselő-testülete
( 1990. évi LXV.tv. 38. §. )

7. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület pályázat alapján, a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki. A jegyző a hivatal közigazgatási-szakmai vezetője. A
jegyző kinevezés útján nyeri el munkakörét, a kinevezés határozatlan
időre szól.
(1990. évi LXV. tv. 36. § )

8. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

9. Az intézmény működését a Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2008. (II. 29.) sz. önkormányzati rendelet 7. sz. függelékét képező a
Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi.

10. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv., illetve közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Gödöllő, 2009. május „                     „

P. H.

            Dr. Gémesi György                     Dr. Nánási Éva
                  polgármester                                                  címzetes főjegyző
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