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Pilismarót Község Önkormányzat Bozóky Mihály Általános Iskolának 

Alapító Okirata 

 

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Bozóky Mihály Általános Iskola 

felügyeleti szerve – az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 88. §-ában, valamint az Áht. végrehajtására megalkotott, az államháztartás 

működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (1) bekezdésében nyert 

felhatalmazás alapján, - az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 

1./ Költségvetési szerv alapadatai: 

- Költségvetési szerv megnevezése: Bozóky Mihály Általános Iskola 

- Székhelye:                2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. 

- alapító szerve:              katolikus és a református egyház 

- alapításának éve:              1946. 09. 01. 

- költségvetési szerv közfeladata  

a közoktatási törvény szerint: közoktatási feladatot ellátó közintézmény 

- működési köre:              Pilismarót Község közigazgatási területe 

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:           önállóan működő költségvetési szerv 

- alaptevékenységi szakágazat: 852010 alapfokú oktatás (alapfokú 

művészetoktatás kivételével)  

- OM száma:               031884 

 

2./ Alapító jogokat gyakorló 

     irányító szervének neve, székhelye:    Pilismarót Község Önkormányzat                          

  Képviselő-testülete 

  2028 Pilismarót Rákóczi u. 15. 

 

3./ Felügyeleti szervének neve, székhelye:  Pilismarót Község Önkormányzat                          

  Képviselő-testülete 

  2028 Pilismarót Rákóczi u. 15. 

 

4./ Költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 

- Tevékenység jellege alapján:   közszolgáltató szerv 

- közszolgáltató szerv fajtája alapján:  közintézmény 

- közoktatási törvény szerint:    általános műveltséget megalapozó                   

                           alapfokú nevelés és oktatás 

 

5./ A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje: 
Az intézmény vezetőjét az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) – a 

közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, továbbá a 

közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11-

14. §-ai figyelembevételével – a közalkalmazotti jogviszony keretein belül, pályázat útján öt év, 

határozott időtartamra nevezi ki. 

 

6./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok ) 

megjelölése: 

A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a 

költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére 
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elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) a Kjt. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka 

Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

rendelkezései az irányadók. 

A költségvetési szerv vezetője vezetői tevékenységét egy általános helyettes közreműködésével 

látja el. 

 

7./ A költségvetési szerv vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési 

szerv vezetőjeként járhat el: 

 

a/ A költségvetési szerv vezetője, aki teljes jogkörben képviseli az intézményt. A vezetésben 

fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény, az államháztartási és 

számviteli törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve, 

valamint annak végrehajtási rendeletei, továbbá a költségvetési szerv Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

b/ A költségvetési szerv vezetőjének távolléte esetén, az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában rögzített helyettesítési rend az irányadó. 

c/ A vezető helyettesét vezetői részfeladatok ellátásával írásban is megbízhatja. 

 

8./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga: 

 

8.1. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja az Önkormányzat tulajdonát 

képező  

- Pilismarót, Rákóczi u. 14. sz. alatti Pilismarót 1030 hrsz-ú 2169 m
2
 területű ingatlant, a rajta levő 

1126 m
2
 hasznos alapterületű épülettel valamint  

- a Pilismarót, Esztergomi u. 29. sz. alatti 830 hrsz-ú 1854 m
2
 területű ingatlant, a rajta levő 207 m

2 

hasznos alapterületű épülettel. 

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékét (adatait) 

az ingatlan tulajdonosa, Pilismarót Község Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése 

végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente, folyamatosan rögzítik, és 

nyilván tartják. 

A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott, illetve 

nyilvántartott eszközöket az intézményi leltár rögzíti. Ezen eszközöket az intézmény a feladata 

ellátásához szabadon használhatja. 

A költségvetési szerv ingó vagyonához tartoznak az oktatási intézmény saját részre megvásárolt, 

oktatási intézmény tulajdonát képező eszközök, amelyeket az intézményi leltár nyilvántartja. Ezen 

eszközöket az intézmény a feladata ellátásához szabadon használhatja. 

 

8.2. A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingatlan vagyont kizárólag az irányító 

szerv, Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti el és terhelheti meg 

(jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget), - a Képviselő-testület által 

megalkotott, a jogügylet előkészítése időpontjában érvényes és hatályos „helyi önkormányzatról” 

szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint „az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás 

szabályairól” szóló 6/2009. (III.31.) számú önkormányzati rendelet keretei között. 

 

9. Költségvetési szerv tevékenysége: 

9.1. Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység megnevezése 
Szakfeladat száma 

2009. évi 
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Általános iskolai nappal rendszerű nevelés, oktatás 801214 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása 

- enyhe értelmi fogyatékos tanulók összevont 

csoportban 

-beszédfogyatékos, viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt SNI tanulók integráltan 

-viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 

SNI tanulók integráltan 

-képességkibontakoztató és integrációs felkészítés 

801225 

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás  805113 

Iskolai intézményi közétkeztetés 552323 

Diáksport 924036 

  

9.2. Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység megnevezése 
Szakfeladat száma 

2010 január 1.-től 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása  

852011 

852021 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása 

- enyhe értelmi fogyatékos tanulók összevont 

csoportban 

-beszédfogyatékos, viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt SNI tanulók integráltan 

-viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 

SNI tanulók integráltan 

-képességkibontakoztató és integrációs felkészítés 

852012 

852022 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés  855911 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855912 

Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai 

nevelése 
855915 

Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 
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10./ A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:  
10.1. Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: 

 

Kiegészítő tevékenység megnevezése 
Szakfeladat száma 

2009. évi 

oktatási célok és egyéb feladatok 805915 

 

10.2. Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: 

 

Kiegészítő tevékenység megnevezése 
Szakfeladat száma 

2010. január 1.-től 

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 

    

11./ Az intézmény kisegítő tevékenysége: nincs 

 
12./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nem végez és nem folytat. 

 

13./ A költségvetési szerv típusa: általános iskolai intézmény 

 

14./ Az Alapító és a fenntartó neve és címe: Pilismarót Község Önkormányzatának 

                           Képviselő-testülete 

                                              2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15. 

 

15./ A jogi személyiségű szervezeti egység(einek) adatai: 

A költségvetési szerv keretein belül – a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója jellege (önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv) miatt – jogi személyi szervezeti egység nem működik. 

 

Neve:           -- 

Székhelye:         -- 

Tevékenysége:        -- 

Képviseletre jogosult:        -- 

Gazdálkodással kapcsolatos jogok:      -- 

Képviselettel kapcsolatos jogok:      -- 

Kötelezettségek:        -- 

Felelősség:         -- 

 

16./ Tagintézménye:  ------ 

 

17./ Telephelye, címe: 2028 Pilismarót, Esztergomi u. 29. 

 

18./ Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyam 

 

19./ Maximális gyermek-, tanulólétszám: 

19.1./ A költségvetési intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  204 fő. 

 

20./ Tagozat megnevezése:  nappali 
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21./ A költségvetési szerv hosszú és kör alakú körbélyegzőjének felirata: 

 

Hosszúbélyegző 

 

   BOZÓKY MIHÁLY 

 ÁLTALÁNOS ISKOLA 

2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. 

 

Körbélyegző: 

 

Bozóky Mihály Általános Iskola 

2028. Pilismarót, Rákóczi u. 14. 

 

 

Záradék: 

Pilismarót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 

dokumentumok és a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, - figyelemmel a költségvetési 

szervek jogállásáról szóló és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény átfogó, generál 

rendelkezéseire – a Polgármesteri Hivatal jelen alapító okirata a 68/2006. (V.29.) Ökt. 

határozattal jóváhagyott és azt módosító 111/2008. (XI.24.) Ökt., 5/2009. (I.26.) Ökt., 30/2009. 

(IV.27.) Ökt valamint 63/2009. (IX.7.) Ökt. számú határozatokat egységes szerkezetbe 

foglalva tartalmazza. 

Az alapító okirat költségvetési szerv alaptevékenysége és kiegészítő tevékenysége 1. pontban 

szereplő szakfeladatai 2009. december 31.-ig hatályosak, míg a 2. pontban szereplő 

szakfeladatok 2010. január 1.-vel lépnek hatályba. 

 

 

Pilismarót, 2009. szeptember 7. 

 

 

 

 

Benkovics László               dr.Szabó Attila  

  polgármester              helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

 

 


