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NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 

Az intézményt Budakeszi Nagyközség Képviselı-testülete alapította. „BUDAKESZI VÁROS 
Önkormányzat Képviselı-testülete, mint jogutód a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, az alapító okiratot a 85/1992. (VI. 26.) számú 
határozattal, módosításait a Budakeszi Város Önkormányzat 219/2011. (VI. 30.), 160/2011. 
(V. 26.), 149/2010. (IV. 27.), 185/2009. (VI. 2.), 192/2008. (VII. 23.), 214/2007. (X. 2.), 
102/2007. (V. 22.), 180/2006. (IX. 19.), 111/2005. (V. 24.), 125/2004. (VI. 22.), 57/2004. 
(IV.1.), 299/2003. (XII. 9.), 140/2002. (VIII. 15.), 132/2002. (VII. 18.), 18/2001. (I.25.), 
205/2000. (X. 26.), 145/2000. (VIII. 8.), 23/1998. (II. 5.), és 213/1997. (X. 15.) számú 
határozatokkal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 1.1. pontjában szereplı „Intézmény neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv megnevezése” szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat 1.2. pontjában szereplı „Intézmény rövid neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv rövidített neve” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat 2. pontjában szereplı „Az intézmény székhelye és telephelye” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv székhelye és telephelye” szöveg lép. 
 
4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5.  A költségvetési szerv 

közfeladata: 
Általános középfokú nevelés és oktatás” 

 
5. Az alapító okirat 5. pontja az alábbi 5.1.–5.3. alpontokkal egészül ki: 
 
„5.1.  A költségvetési szerv 

alaptevékenysége: 
A gimnáziumban általános mőveltséget 
megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 
felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére 
felkészítı nevelés és oktatás folyik (a 
továbbiakban: középiskolai nevelés és oktatás). A 
gimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól 
kezdıdıen munkába állást elıkészítı, illetve 
segítı elméleti és gyakorlati tanítási óra is 
tartható. 
A gimnáziumban a tanuló felkészül az érettségi 
vizsgára, valamint felsıfokú iskolai 
továbbtanulásra, illetve munkába állásra. 

5.2. A költségvetési szerv 
államháztartási 
szakágazati besorolása: 

 
 
853100 Általános középfokú oktatás 

5.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenységeinek 
államháztartási 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szerveikkel 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek 
pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési 
szervnél 
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-



12/13. évfolyam) 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és 
támogatása 

 
6. Az alapító okirat 7. pontja, valamint 7.1. és 7.3. alpontja hatályát veszti. 
 
7. Az alapító okirat 8. pontja és 8.1.-8.3. alpontja hatályát veszti. 
 
8. Az alapító okirat 9. pontjában szereplı „Az intézmény mőködési köre” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre” szöveg lép. 
 
9. Az alapító okirat 10. pontja hatályát veszti. 
 
10. Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti. 
 
11. Az alapító okirat 12. pontja hatályát veszti. 
 
12. Az alapító okirat 13. pontjában szereplı „Alapítói jogok gyakorlója” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv alapítójának, fenntartójának, irányító szervének megnevezése, 
székhelye” szöveg lép. 
 
13. Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti. 
 
14. Az alapító okirat 14.2. pontjában szereplı „Gazdálkodási jogkör” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szöveg lép. 
 
15. Az alapító okirat 15. pontjában szereplı „Az intézmény vezetıjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetıjének 
megbízási rendje” szöveg lép. 
 
16. Az alapító okirat 16. pontjában szereplı „Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése” szöveg lép. 
 
17. Az alapító okirat 18. pontja hatályát veszti. 
 
18. Az alapító okirat 19. pontjában szereplı „Az intézményi vagyon” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv vagyona” szöveg lép. 
 
19. Az alapító okirat 19.2. alpontjában szereplı „Az intézményi vagyon feletti rendelkezés 
joga” szövegrész helyébe „A vagyon feletti rendelkezés joga” szöveg lép. 
 
Záradék: 
 
A Nagy Sándor József Gimnázium alapító okiratának 5. számú módosítását Budakeszi Város 
Képviselı-testülete 128/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatával, 2012. március 
29-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Budakeszi, 2012. március 29. 
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 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília  
 polgármester 
 


