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MODOSITOTT ALAPITO OKIRAT

Magyar Miltai Szeretetszolgrilat Gall6 Jrfzsef Altalinos Iskola 6s Magoncka 6voda

A nemzeti k<iznevel6srol s2616 2011. 6vi CXC. Iorveny 21. $ (3) bekezd6se szerinti
tartalommal, figyelemmel a nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mrikod6s6rol 6s a koznevel6si
rnt1zmlnyek n6vhasznfiathr6I szolo 2012012. (VIII.31.) EMMI. rendelet 123. $ (1)
bekezd6s6ben leirtakra, a 2012015.(05.19.) szhmu, 2015. m6jus 19-6n kelt hat6rozattal
elfogadott, 2015. mSjus l9.hat6lyba l6pett Alapit6 Okirat az alilbbrak szerint m6dosul

1. Alapit6
1 .1. neve: Magyar M6ltai Szeretetszolg|lat Iskola Alapitv6ny
7.2. szelchelye: 1033 Budapest, Mikl6s u.32.

2. Fenntartrf
2.1. neve: Magyar Mriltai Szeretetszolg|lat Iskola Alapitv6ny
2.2. szel<helye: 1033 Budapest, Mikl6s u.32.

3. Azint6zm6ny hivatalos neve

3.1. Magyar M6ltai SzeretetszolgillaL Gall6 Jozsef Altal6nos Iskola 6s Magoncka 6voda
4. Az int6zm6ny tipusa : tobbc6hi inI6zm6ny - kozo s igazgaths:f kriznevel6s i int6zm6ny
5. Feliigyeleti szervek

5. l. Szakmai, tdrvdnyes sd gi feh,igyelet :

Magyar M6ltai S zeretets zolg|lal Iskol a Al apitv6ny
5. 2. Fenntartd tdrvdnyess6gi felilgyelete :

Tolna Megyei Korm6nyhivatal
Hat6sdgi Fciosztdbt

7100 Szekszdrd, Szent Istvdn tdr I 1-13.

6. Feladatelkitrisi helyei
6.1. Sz6khelye: 7227 Gvulai, Iskolautcq 10.

6.2. Telephelyei: 7227 G:tulaj, Szent Imre tdr 5.

7227 Gyulaj, Szent Imre t6r 10.

7. Alapfeladata
Ko zn ev e I 6 s i al apfe I adat o k
o 6vodai nevel6s
o nemzetis6ghez hrtozok 6vodai nevel6se
o itltalinos iskolai nevel6s-oktat6s
o nemzetis6ghez tartozok 6lta16nos iskolai nevel6se-oktat6sa
o a tribbi gyermekkel, tanul6val egytitt nevelhet6 oktathat6 saj6tos nevel6si ig6nyri

gyermekek, tanul6k 6vodai nevel6se 6s iskolai nevel6se-oktat6sa

7.7. Az intlzmeny a nemzetisegltez tartozok - romalcighny - 6vodai nevel6set magyar
nyelvri romalcighny kultur6lis 6vodai nevel6s form6j6ban l6tja el.

7 .2. Az intlzm1ny a nemzetislghez tartozok - romalcighny - 6ltal6nos iskolai nevel6set -
oktat6s6t amagyar nyelvu roma/cighny nemzetis6gi nevel6s-oktat6s formdj6ban l6tja el.
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7.3.A nemzeti k<iznevel6srol szolo 2011. 6vi CXC. torv6ny 4.$ 25. pontj6ban
meghatitrozott saj6tos nevel6si ig6nyu gyermekek, tanul6k koztil az intlzrneny a
sz6khely6n 6s a telephelyein ell|tja a mozghsszervi, 6rtelmi, vagy besz6dfogyat6kos,
vagy egy6b pszichds fejl6d6si zavanal (srilyos tanul6si, figyelem- vagy
m ag at art 6s szab 6ly o zhsi zav an al) kiiz do gyerm ekeket, tanul 6 kat.

7.4. Anemzetikoznevel6srol sz6l6 2011.6vi CXC. torv6ny4.$ 3.pontj6ban megltatfitozolt
beilleszked6si, tanul6si, maga1artilsi neh6zs6ggekkel kiizdo gyermekek, tanul6k
ellilthsifi az intezmlny a sz6khely6n 6s a telephelyein biztositja.

Ell{tott feladatok a 6812013. (XII.29.) NGM rendelet alapjdn
0911 Ovodai nevel6s

Ovodai nevel6s, ell6t6s szakmai feladatai
Saj6tos nevel6si ig6nyi gyermekek 6vodai nevel6s6nek, e116t6s6nak

szakmai feladatai

O9T2 ISKOLAI NEVELES. OKTATAS AZ I-4. EVFOLYAMOKON

09t2tl

092rtr

092112

osszefiiggd mukodtet6si feladatok
0960 Oktat6st kieglszito szolg6ltat6sok

091130
091 140

0960 1 0

096020
0980 M6shov6 be nem sorolt oktat6s

098040 Nemzetkozi oktat6si egytittmrikod6s
0810 Szabadid6s 6s sportszolg6ltatAsok

Koznevel6si int6zm6nyben tanul6k nappali rendszeni nevel6s6nek,
oktat6s6nak szakmai feladatai 1 -4. 6vfolyamon
09r2t2 Saj6tos nevel6si ig6nyri tanul6k nappali rendszerti nevel6s6nek,
oktat6s6nak szakmai feladatai I -4. evfolyamon
091213 Nemzetis6gi tanul6k nappali rendszeni nevel6senek, oktat6s6nak
szakmai feladatai 1-4. 6vfolyamon
091220 Koznevel6si int6zm6ny | -4. 6vfolyamdn tanul6k nevel6s6vel, oktat6s6val

091110
091120

08 1 030
08 1 043

082042
082044

Nemzetis6si 6vodai nevel6s, ell6tris szakmai feladatai
Ovodai nevel6s, ell6tris mrikodtet6si feladatai

Ovodai int6zm6nyi 6tkeztet6s
Iskolai int6zm6nyi 6tkeztet6s

o sszefiigg6 mrikodtet6si feladatok
O92I ISKOLAI NEVELES. OKTATAS AZ 5-8. EVFOLYAMOKON

Koznevel6si int6zm6nyben tanul6k nappali rendszeni nevel6s6nek,
oktat6s6nak szakmai feladatai 5 -8. 6vfolvamon

Saj6tos nevel6si ig6nyri tanul6k nappali rendszeru nevel6s6nek,
oktat6s6nak szakmai feladatai 5 -8. 6vfolvamon
092113 Nemzetis6gi tanul6k nappali rendszerti nevel6s6nek, oktat6s6nak
szakmai feladatai 5-8. 6vfolyamon
092120 Koznevel6si int6zm6ny 5 - 8. 6vfolyam6n tanul6k nevel6s6ve1, oktat6s6val

Sportl 6tesitm6nyek, edzotitbor ok mrikodtet6s e 6s fej leszt6s e

Iskolai, di6ksport-tev6kenys6g es t6mo gatdsa

0820 Kultur6lis szols6ltat6sok
Ko nyvt 6ri 6l I om 6ny gy ar apitis a. nyi lv 6ntart 6s a

KonSM6ri szolg6ltat6sok
0830 Mtisorszolg6ltat6si 6s kiad6i szolg6ltat6sok

083020 Konyvkiad6s
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083030 Egyeb kiad6i tev6kenys6g
0860 Egy6b szabadido, kultrira 6s vall6s

086090 Egy6b szabadidos szolg6ltatdsok

Ellltand6 feladatok TEAOR szerint (sz6khelyen 6s telephelyen):
8510 Iskolai elok6szito oktat6s
8520 Alapfokri oktatds
8559 M. n. s. egy6b oktat6s
8560 OktatSst kieg6szito tev6kenys6g

8. T.vfolyamokszima iskolatipusonk6nt:
Altal6nos iskolai nevel6s, oktat6s: als6 tagozat: I - 4.6vfolyam

felso tagozat:5 - 8.6vfolyam

9, Azint0zm6ny oktatilsi munkarendje: nappali

10. Az int6zm6nybe felvehet6 maximflis gyermek 6s tanukfi l6tszfm:
6voda: 80 fo
6ltaliinos iskola: 150 fo

Sz6khelye: 7227 G)tulqi, Iskola utca 10. Fels6 iskola
Felvehetf maximdlis tanul1l|tszdm: 75 fri A telephelyen iskolai konyvtar is m[ikddik.
Kd znev e I d s i al apfe I adat o k :

o 6ltal6nos iskolai nevel6s-oktat6s
o nemzetiseghez tartozok 6ltal6nos iskolai nevel6se-oktat6sa: a nemzetis6ghez

1rrrtoz6k - romalcigfiny - 61tal6nos iskolai nevel6s6t/oktatds6t a magyar ny-etvti
romalcigftny nemzetis6gi oktat6s form6j6ban l6tja el.

o a tobbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhet6, oktathat6 saj6tos nevel6si ig6nyri
gyermekek, tanul6k iskolai nevel6se/oktat6sa: ell|tja amozglsszervi, 6fielmi vagy
besz6dfogyat6kos, vagy egy6b pszich6s fejlod6si zavarral (srilyos tanul6si,
fi gyelem-vagymagatartdsszabilyozhsizavanal)kizdotanul6kat.

Telephely: 7227 Gvulaj, Szent Imre tdr 5. Alsd iskola
Felvehetri maximdlis tanul1ldtszdm: 75 fo
Ko znev e I 6 s i al apfe I adat o k :

o 6ltal6nos iskolai nevel6s-oktat6s
o nemzetis6ghez tartoz6k Sltal6nos iskolai nevel6se-oktatilsa: a nemzetis6ghez

tartozok - romalcigfiny - illtal6nos iskolai nevel6s6t/oktatilsht a magyar nyelvti
roma/cigilny nemzetis6gi oktat6s form6jAban l6tja el.

o a tobbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelheto, oktathat6 saj6tos nevel6si ig6nyi
gyermekek, tanul6k iskolai nevel6se/oktat6sa: elliltja amozgitsszervi, 6rtelmi vagy
besz6dfogyat6kos, vagy egyeb pszich6s fejlod6si zavanal (srilyos tanul5si,
fi gyelem-vagymagatartlsszabillyozhsizavarral)kiizdotanul6kat.

Telephely: 7227 Gyulaj, Szent Imre t6r 10.

Felvehetf maximdlis gyermekldtszdm: 80 fri
Ovoda
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Ko znev e I d s i al apfe I adat o k ;

o 6vodai nevel6s

' a nemzetis6ghez tartoz6k,- romaJcighny - 6vodai nevel6s6t magyar nyelvti
roma/cig6ny kultur6lis 6vodai nevel6s formfj6ban l6tja el.

o a tcibbi gyermekkel egytitt nevelheto saj6tos nevel6si ig6nyi gyermekek 6vodainevel6se: , 6rtelmi lagy besz6dfogyat6i<os, vagy egy6bpszich6s tanul6si, figyelem- vagy magatartisszibilly6Lasi
zavanal)

11. Kiiliinleges peda916giai c6lok megval6sitrisa:
o integr6ci6sfelk6szites
o k6pess6g-kibontakoztat6 felk6szit6s
o 6vodai fejleszt6 program

a sz6khely6n 6s a alamennyi koznevel6si feladaton beliil a
halmozottan hhtrdn gylrmekek 6s tanul6k integr6ci6s 6s
akoztat6 6vodai 6s ai felk6szit6s6t 6vodai fejlseztZ program

megval6sit6srit is v6gz|

12. Az .int6zm6ny jog:ill6sa: 6nrill6 jogi szem6ly. Az intlzmlny saj6t szervezeti 6s mtikod6si
szab 6ly z ata s z erint mtiko dik.

13. A feladatelldtrist szolgriki vagyon
a) rillami kolts6gvet6sb6l nyijto tt hozzflitrulls
b) fenntart6i hozzhjftrul|s
c) alapitvdnyr 6s 6llampolg6ri juttatdsok
d) belfoldi 6s kiilloldi szew ezetek titmo gatlsa
e) a fenntart6 Alapitv6ny tulajdon6t klpezo ing6 vagyon, melyet ingyen bocsht az

int6zm6nyhaszn|lathra

0 intlzmeny egy6b bev6telei
g) elnyert pillyi.zatok
h) a sz6khelyen 6s a telephelyeken lelt6r szerint nyilvdntartotttdrgyi eszk<izok
i) lngatlan vagyg.n -_a-Gyulaj Kdzs6g Onkorm6nyzataminltulajdonos 6s a Magyar Mrlltai

Szeretetszolgiiat Iskola Alapitv6ny mint vagyonkezelS k<izlott l6trejott mJfanapodas
alapj6n:

Szdkhely: 7227 G:,)ulqi, Iskolautca 10.

hebtrajzi szdm: 536 hsz.

tertilet: I250 nm

i o qkdr : v a gvonhas zndl ati -i o g

Telephely. 7227 Gyulaj, Szent Imre tdr 10..

helyrajzi szdm: 391 hsz.

terillet: 545,3 nm
j o gkdr : v a gyonhas zndl ati j o g

Telephely: 7227 Gvulaj, Szent Imre tdr 5.
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hebtrqizi szdm: 747/2 hsz.

terailet: 310 nm

i o gkdr : vagtonhaszndlati -i o g

14. Vagyon feletti rendelkez6si jog:
a) az intlzmeny tgazgat6ja arttbizott vagyon felhaszn6l6s6r6l 6vente irdsban besz6mol6t

ad a fenntart6nak.

b) Az inlezmlny igazgatoja a rendelkezls6re bocs6tott ingatlant nem jogosult
elidegeniteni.

c) Az 6tmeneti szabad kapacit6st az alaptev6kenys6g s6relme n6lkiil a fenntart6
hozzhjitrulisixal jogosult b6rbe adni, vagy egy6b m6don hasznositani az
in gatl anh as zn6l ati sz er zo dlsben fo gl alt ak fi gyel emb e v6tel 6ve1.

15. Az int6zm6ny gazdrilkodris 6val iisszeftigg6 j o gositvf nyok:
d) Az intezm6ny r6szben rin6116an gazdillkoddstt.

e) Az rnt6zm6ny a fenntart6 61ta1 biztositott p5nzeszkoz, valamint egy6b
alapj 6n gondo sko dik fel adatainak ellitris 5161.

bev6telei,

0 Az intezmeny fenntart6si 6s mrikodesi k<ilts6geit az lvenIe ossze6llitott 6s a fenntart6
6ltal j 5v ahagyo tt ko lt s 6 gvet6 sb en k el I el o ir6n y o zni.

g) Az int6zm6ny az adott kolts6gvet6si keret6n behil r6szben on6116 gazd|lkodhst folytat,
azon tflmutat6an gazd|lkodhssal osszefiiggo kotelezetts6get a fenntarl6 j6vhhagyhsa
n6lkiil nem v611alhat.

h) Y |llalkozftsi tev6kenys6get nem folytathat.

16. Az int6zm6ny vezetfjfinek kinevez6si rendje:
Az intezmeny igazgat6jdt a kurat6rium nevezi ki 6s menti fel. Az igazgato kinevez6se ot
eves hat6rozott id6re sz6l.

17. Az int6zm6ny k6pviselet6re jogosult szem6ly
Azint6zm6ny igazgatoja, aki ondll6 k6pviseleti joggal k6pviseli azint6zm6nfi.
A kurat6rium meghatalmazhst adhat az Alapitv6ny tigyvezeto igazgatoja. r6sz6re az
rnt1zmeny on6ll 6 k6pvi seleti j o ggal tort6no k6pvi s el et6re.

ar Mdltai Szeretetszolgdlat Iskola Alapfndny Kuratdriuma a
zattal hagyta j6vd.

Az Alapit6 Okirat hatdlyba l6pdse: 2017. 09. 01.

Budapest, 2017. mfjus I 3

Magyar M6ltai Szeretetszolgilat
Iskola Alapitv6ny iigyvezet6 igazgato

;irY, A,Tikltri u. :i?.


