
           

ALAPÍTÓ  OKIRAT 
 

1 .   A   k ö l t s é g v e t é s i  s z e r v                neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és  
Gimnázium  

típusa: többcélú intézmény – általános iskola 
és gimnázium 

székhelye: 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 6. 
 

                                         évfolyamainak száma: 1-13. évfolyama a 2013/14. tanév végéig, amikor 
a nyelvi előkészítőre felvett tanulókat utoljára 
kibocsátja. Ezt követően 1–12. évfolyamon képez 
már csak a 8+4-es belső szerkezet szerint. 
 

tanulóinak maximált létszáma: 792 fő 
  Részletesen:  1-4. évfolyamon 248 fő 
                        5-8. évfolyamon 256 fő 
                      9-12. évfolyamon 256 fő 
                          13. évfolyam  32 fő az év 
közbeni fenntartói 20 % -os engedéllyel  
 

                      OM  azonosítója:  032580  
2.   A z   i n t é z m é n y    1 
                                          -   tevékenysége:  A Képviselő-testület mindenkori hatályos 

határozatával elfogadott nevelési program és az 
Önkormányzati Intézkedési Terv, az 
Önkormányzati Minőségirányítási Program, az 
Intézményi Minőségirányítási Program valamint 
az intézményi Szervezeti és Működési szabályzat 
alapján végzi munkáját. 

- alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 
100/1997. (VI. 13.) Kormány rendelet az érettségi 
vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról alapján 
alapfokú és általános középfokú nevelés-oktatás, általános iskolai és gimnáziumi képzés. 
A megismerő funkciók és/vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető SNI/a tanulók, a 
megismerő funkciók és/vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető SNI/b tanulók, ellátása,2 

                                                           
1 A bekezdést törölte a 347/2011.(VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. VIII. 31-től. 
2 Módosította a 347/2011. (VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos, 2011. VIII. 31-től. 
 



Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
(BTMN) küzdő tanulók ellátása, gyógytestnevelés 
ellátása3. 
Az úszásoktatás tantervi követelményeinek 
ellátása Szentendre város általános iskoláiban. 
Halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 
hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése. 
 
Diáksport, 
Kötelező ellátáson túli úszásoktatás biztosításával 
sportlétesítmény működtetése, 
Iskolai étkeztetés Ingatlan bérbeadása 

- vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat,  
gazdasági társaságban nem vesz részt.   
                                                                                  

Jogszabályban meghatározott közfeladata A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
alapján alapfokú és általános középfokú nevelés-
oktatás  

TEÁOR száma: 
Szakágazati megnevezése, száma: 

8520 
alapfokú oktatás, 852010 

2010. január 1-jétől hatályos szabályozás     
Szakfeladatai, ellátandó alaptevékenysége  

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű                                
                   nevelése-oktatása(1-4. évfolyamon): 

85201-1 
 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
                   nevelése-oktatása (5-8.évfolyamon:   85202-1 

 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás  

(9-12/13. évfolyam) 85311-1 

Pedagógiai szakszolgáltatások, 
gyógytestnevelés4: 

8560115 

Iskolai    intézményi étkeztetés: 56291-3 
                                   

Iskolai    intézményi étkeztetés: 56291-3 
                                   

Munkahelyi étkeztetés: 56291-7 
Iskolai diáksport tevékenység: 93120-4  

       Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés  
Általános  iskolai  napközi       otthoni    nevelés:                                                                                                                            
                                         

85591-1 

                                                           
3 Módosította a 347/2011.(VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. VIII. 31-től 
4 Módosította a 347/2011.(VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. VIII. 31-től 
5 Módosította a 347/2011.(VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. VIII. 31-től 
 



Általános iskolai tanulószobai nevelés: 85591-4 
3.  Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy  

 
                                   - 6gazdálkodási besorolása:       önállóan működő költségvetési szerv   

- gazdálkodása: Az éves költségvetését Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja 
jóvá. Az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel  
rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásának 
operatív feladatkörét Szentendre Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2000 
Szentendre, Városház tér 3.) látja el. 7 

4. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon 
és a vagyon feletti rendelkezési jog:                                                                 

Hrsz: 2326, 2328, 23298 
Szentendre, Rákóczi F. u. 6. 
Az intézmény épülete Szentendre Város 
Önkormányzat tulajdona. Az önkormányzati 
vagyon rendeltetésszerű használatáért, 
megőrzéséért az intézmény vezetője felelős. A 
vagyontárgyak bérbeadásánál Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
rendelkezés szabályairól szóló hatályos 
rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 

5. Az  intézmény alapítása:                 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
1948-ban kezdte oktató-nevelő munkáját, majd  
összevonások, szétválások következtek. 
A jelenlegi iskolát az 5/1989. (VII. 27.) számú 
Tanácsi határozattal választották le a – Bajcsy-
Zsilinszky úti Általános Iskolát, Rákóczi úti 
Általános Iskolát és a Templomdombi Általános 
Iskolát magába foglaló -  Központi Általános 
Iskoláról. 

6.  Az   intézmény fenntartó szerve:  
Szentendre Város Önkormányzata  
2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 

 7.   Az intézmény irányító szerve: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 

8.  Az intézmény működési köre: Szentendre város területén a fenntartó hatályos 
beiskolázási szabályai alapján9 
 

                                                           
6 Módosította a 347/2011.(VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. VIII. 31-től 
7 Módosította a 231/2012.(VI. 14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2012. 07. 01-től 
8 Módosította a 347/2011.(VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. VIII. 31-től 
9 Módosította a 347/2011.(VIII. 04.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. VIII. 31-től 



9.  Az intézmény vezetőjének kinevezése: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat 
útján kell betölteni. A pályázati eljárás 
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 
feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője 
köteles elvégezni. Az intézményvezető 
megbízását az önkormányzat képviselő-testülete 
határozott időre adja. 

10. Az intézményben foglalkoztatottak   
       alkalmazása: Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony 

alapján 

11.   Az intézmény megszűntetése:            Az intézményt a jogszabályban nevesített 
esetekben az alapító jogosult megszűntetni, erről 
határozattal dönt. 

12.  Az intézmény hosszú- és   
körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

II. Rákóczi F. Általános Iskola és Gimnázium 
2000 Szentendre, Rákóczi F. u.6. sz. 
Tel.: 311-238 
II. Rákóczi F. Általános Iskola és Gimnázium 
Szentendre, Rákóczi F. u.6.                                

 
 
Jelen alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 14-i ülésén a 
231/2012. (VI.14.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá.  
Jelen alapító okirat 2012. július 1-jén lép hatályba és egyúttal a 347/2011. (VIII.4.) Kt. sz. határozattal 
jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályát veszti.  
 
 
Szentendre, 2012. június 14.  
                                              A fenntartó képviseletében:  
                                                                                               dr. Dietz Ferenc                                                                                                           polgármester 
 
 


