
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-J QO0$ 
Polgármesteri Hivatala —r— —+-1 

Oktatási és Közművelődési Főosztály -?r«n Q s.inv 7 n 
>^,:'; t í \j %■ *, u 

Budapest, 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola alapító okiratának 
módosítására és pontosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 607 és 608/2008. 
(IV. 17.) sz határozatával döntött arról, hogy az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda 
telephelye 3 óvodai csoporttal, 75 fővel a Széchenyi István Magyar - Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában (1108 Budapest, Újhegyi sét-1-3.) kerüljön elhelyezésre. 

Ehhez négy tanterem és két tornatermi öltöző került átalakításra az óvodai feladatok 
ellátására, valamint az iskolában 2 tanteremből 15-15 fős számítástechnikai terem kialakítása 
vált szükségessé, ezért csökkent az intézmény befogadóképessége. 
Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma miatt szükséges az alapító okiratban is 
ezt a tényt rögzíteni. 

A fentiek értelmében javasoljuk, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 
(1108 Budapest, Újhegyi sét- 1-3.) alatti intézmény alapító okiratának II/9. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

II/9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

32 osztályban 896 fő 

Szövegrész helyett az alábbira módosuljon : 

II/9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

24 osztályban 720 fő 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 2008. november 13-ai ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság 
elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában (1108 Budapest, Újhegyi sét-1-3.) alapító okiratának II/9. pontját 
az alábbira módosítja 2008. november 16-ai hatállyal: 

H/9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

24 osztályban 720 fő 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős Dr. Neszteli István 
A végrehajtás előkészítéséért felelős Szabó Péterné főosztályvezető 

Budapest, 2008. október 29. 

íkíiX? Yf 

Szabó Péterné 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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TERVEZET 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1978. évben nem megállapítható szerv által létesített (alapított), 
alapításkori név: jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 

bekezdésében; 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 

bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
194/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
914/1998.(VI. 16.) sz., a 
45/1999.(1. 19.) sz., a 
271/1999.(111. 23.) sz., és az 
1041/2001.(XI. 20.), az 
1774/2003. (XII. 18.), a 
396/2004. (V.20.) sz., és a 
617/2005. (VII. 07.) 
118/2006. (III. 16) sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz 
1525 /2007. (XII.18).sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

73/2008. (1.17.) sz. 
1052/2008. (VI. 19.) sz. határozatát 2008. július 1-jei hatállyal, 
1042/2008. (VI. 19.) 

/ 2008. (XI. 16.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki 2008. november 16-ai hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Magyar nyelven:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási nyelvű 
Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István Széchenyi" mit zwei Untemchtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3. 
OM azonosító: 034966 
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2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 
r 

Altalános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve 
szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő
testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően. 

• Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• Az intézmény 2006. szeptember 1-től magyar-német két tannyelvű képzést folytat, 

első évfolyamtól felmenő rendszerben, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tannyelvű képzést igénylő tanulókat. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
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• Kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a 
felzárkóztató oktatást 1-8. évfolyamon, ez 2005. szeptember elsejétől kimenő 
rendszerben megszűnik. 

• Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. § 29. b) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Emelt szintű testnevelés és sportoktatás. 

4. Tagintézménye 
Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.-vel , az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda 
telephelyeként 3 óvodai csoport részére biztosított közösen használt osztatlan ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, és az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

7. Az intézmény székhelye 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 



8. Az intézmény telephelye(i) 

Nincs. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

24 osztályban maximum 720 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

magyar-német két tanítási nyelvű oktatást folytat 1-8. évfolyamon 

11. Iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 



2. Az intézmény hosszú és körbélvegzőiének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási nyelvű Általános Iskola Tanítási nyelvű Általános Iskola. 
Német nyelven: Német nyelven: 
Selbstverwaltung des X. Bezirks - Selbstverwaltung des X. Bezirks -
Kőbánya - der Haupstadt Budapest Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule 
„István Széchenyi" mit zwei „István Széchenyi" mit zwei 
Unterrichtssprachen - Ungarisch - Unterrichtssprachen - Ungarisch -
Deutsch Deutsch 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 -3. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 -3. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2008. november 16-ai ülésén /2008. 
(XI. 16.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közoktatási és 
Közművelődési Irodája K/5246/3/2008./II. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje 2008. november 16. 

Budapest, 2008. november 16. 

Verbai Lajos 
Polgármester 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 



MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló 
dokumentumok alapján az 1978. évben nem megállapítható szerv által létesített (alapított), 
alapításkori név: jelenlegi név: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

intézmény számára 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1), (3) 

bekezdésében; 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) 

bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
194/1993.(11. 9.) sz. határozatával kiadott, a 
914/1998.(VI. 16.) sz., a 
45/1999.(1. 19.) sz., a 
271/1999.(111. 23.) sz., és az 
1041/2001.(XI.20.),az 
1774/2003. (XII. 18.), a 
396/2004. (V.20.) sz., és a 
617/2005. (VII. 07.) 
118/2006. (III. 16) sz. 
750/2007. (VI. 14.) sz 
1525 /2007. (XII.18).sz. és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., a 

73/2008. (I. 17.) sz. 
1052/2008. (VI. 19.) sz. határozatát 2008. július 1-jei hatállyal, 
1042/2008. (VI. 19.) sz. 
1228/2008. (VIII. 28.) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot adja ki 2008. szeptember 1-jei hatállyal: 

I. 

1. Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Magyar nyelven:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási nyelvű 
Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
AUgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István Széchenyi" mit zwei Unterrichtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3. 
OM azonosító: 034966 
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2. Az intézmény alapítója 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 

3. Az intézmény fenntartója 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. Az intézmény felügyeletét gyakorló szerve 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

II. 

1. Az intézmény típusa 

Általános iskola. 

2. Az intézmény alaptevékenysége 

• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve 
szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő
testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően. 

• Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra. 

• Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 
• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 
• Az intézmény 2006. szeptember 1-től magyar-német két tannyelvű képzést folytat, 

első évfolyamtól felmenő rendszerben, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tannyelvű képzést igénylő tanulókat. 

• A szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
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■ Kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a 
felzárkóztató oktatást 1-8. évfolyamon, ez 2005. szeptember elsejétől kimenő 
rendszerben megszűnik. 

• Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121. §29. b) 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat 
852010 alapfokú oktatás 

80510 oktatáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység 

55230 intézményi közétkeztetés 

92400 sporttevékenység 

3. Az intézmény más feladatai 

Emelt szintű testnevelés és sportoktatás. 

4. Tagintézménye 
Nincs. 

5. A feladat ellátását szolgáló vagyon 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.-vel , az Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda 
telephelyeként 3 óvodai csoport részére biztosított közösen használt osztatlan ingatlan a rajta 
található iskolai épülettel, és az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a rendelkezésére 
álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

6. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

Szakfeladat 
80121-4 nappali rendszerű, általános 
műveltséget megalapozó oktatás 

80511-3 napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 diáksport 
80122-5 SNI tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése-oktatása 



7. Az intézmény székhelye 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

8. Az intézmény telephelyed) 

Nincs. 

9. Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 

32 osztályban maximum 896 fő. 

10. Iskolai tagozat megnevezése 

magyar-német két tanítási nyelvű oktatást folytat 1-8. évfolyamon 

11. Iskolai évfolyamok száma 

Nyolc. 

III. 

1. Az intézmény jogállása 

Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely valamennyi előirányzata 
felett rendelkezési jogosultsággal bír. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102 
Budapest, Szent László tér 29.). 

2. Az intézmény vállalkozói tevékenysége 

Nincs. 

IV. 

1. Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

2. Az intézmény képviseletére jogosultak 

Az igazgató, illetve az általa megbízott intézményi dolgozók. 

U 



V. 

1. Az intézmény működési területe 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
működési körzet. 

2. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási nyelvű Altalános Iskola 
Német nyelven: 
Selbstverwaltung des X. Bezirks -
Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule 
„István ' Széchenyi" mit zwei 
Unterrichtssprachen - Ungarisch -
Deutsch 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási nyelvű Általános Iskola. 
Német nyelven: 
Selbstverwaltung des X. Bezirks -
Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule 
„István Széchenyi" mit zwei 
Unterrichtssprachen - Ungarisch -
Deutsch 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
a mindenkori telefonszám 
OM azonosító 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
a Magyar Köztársaság címere 

VI. 
Záradék 

Jelen alapító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29.) Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-ai a 1228/2008. (VIII. 
28.) sz. határozatával jóváhagyta. 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét a fenntartó kéri a Magyar Államkincstár 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától (1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) 

Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. A Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közoktatási és 
Közművelődési Irodája K/5246/3/2008/U. iktató számon nyilvántartásba vette. Az alapító 
okirat hatályba lépésének ideje: 2008. szeptember 1. 

Budapest, 2008. augusztus 28. 

dr. Neszteli Istvárf 
j e g y z ő ( 
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