Okirat száma: A-456-1/2022

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján az Aszódi Javítóintézet,
Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola
1.1.2. rövidített neve: Aszódi Javítóintézet

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium
2.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
3.2.2. székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

3.3.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén

3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § c), g)
és i) pontjaiban meghatározott irányítói jogkörök.
3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
3.4.
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A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási
hatáskörök esetén
az irányítási hatáskör
átruházásáról
rendelkező törvény,
kormányrendelet
megjelölése

az irányítási
hatáskör
gyakorlójának
megnevezése,
székhelye

a gyermekek
védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a
továbbiakban: Gyvt.)

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság,
1132 Budapest,
Visegrádi utca 49.

ügycsoportok

a Gyvt.-ben
meghatározott
ügycsoportok

az átruházott
irányítási
hatáskörök
Az Áht. 9. § e) és f)
pontja

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
4.1.1. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 350.
§-ában meghatározott keretek között, a Gyvt. 15. § (5) bekezdés szerinti
javítóintézeti nevelésre utalt fiatalkorúak javítóintézeti ellátása, valamint a Gyvt.
66/Q. §-ában előírt utógondozás biztosítása.
4.1.2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I.14.) EMMI rendelet 29. §-ban
foglaltak alapján az intézmény köznevelési feladatot ellátó önálló szakmai
egységében a különleges bánásmódot igénylő, szakértői és rehabilitációs bizottság
szakértői véleménye alapján – bármely típusba sorolt - sajátos nevelési igényű
tanulók nappali rendszerű általános iskolai, szakiskolai, valamint speciális
szakiskolai oktatása. OM azonosító: 038203

4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

879050

Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára jogszabályban előírtak
szerinti javítóintézeti ellátás biztosítása 160 férőhelyen, utógondozás.
4.3.2. A Debreceni, a Nagykanizsai és az Aszódi Javítóintézetek igazgatóinak kölcsönös
megállapodása alapján az üres férőhelyek a jogerős intézkedés végrehajtása alatt
álló növendékek áthelyezésével betölthetők.
4.3.3. Nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamokon.
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4.3.4. Nappali rendszerű általános iskolai felnőttoktatás 1-8. évfolyamokon.
4.3.5. A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
nevelése-oktatása 1-8. évfolyamokon.
4.3.6. Szakiskolai nevelés-oktatás.
4.3.7. A többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladásra képtelen tanulók
nappali rendszerű speciális szakiskolai nevelése-oktatása.
4.3.8. Az iskola üres férőhelyeinek terhére családban élő tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

091211

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091260

Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon

092111

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092140

Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

092221

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092222

Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai
feladatai a szakképző iskolákban

092231

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás
szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092232

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző
iskolákban

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
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104020

Javítóintézeti ellátás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv
módosított kiadási előirányzatának a 20%-a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló
316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója középirányítói hatáskörében eljárva a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, kinevezi,
felmenti, megbízását visszavonja, továbbá gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: közös igazgatású többcélú gyermekvédelmi intézmény
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: általános iskolai nevelés-oktatás,
felnőttoktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, a többi tanulóval együtt oktatható
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a középirányító szerv látja el

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

a) általános iskolai
nevelés-oktatás
és felnőttoktatás
b) a többi tanulóval
együtt oktatható
sajátos nevelési
igényű tanulók
iskolai neveléseoktatása

nappali

100 fő

nappali

ebből sajátos
nevelési igényű
100 fő

Aszódi Szakiskola

szakiskolai nevelésoktatás

nappali

30 fő

Aszódi Speciális Szakiskola

szakiskolai nevelésoktatás

nappali

30 fő

feladatellátási hely
megnevezése

alapfeladat
megnevezése

Aszódi Általános Iskola

1

2
3
6.3.

Iskolatípusonként az évfolyamok száma:
iskolatípus

évfolyamok száma
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1

általános iskola

1-8

2

szakiskola

9-11

3

speciális szakiskola

9-11

6.4.

A köznevelési intézményben folyó szakképzés
ágazat

szakma azonosító száma,
szintje

szakma megnevezése
(szakmairány)

1

Fa- és bútoripar

4 0722 08 01

Asztalos

2

Építőipar

4 0732 06 05

Festő, mázoló, tapétázó

6.5.

1

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

893

használati jog

javítóintézet,
általános iskola,
szakiskola és
speciális
szakiskola

906/2
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET, ÁLTALÁNOS
ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 2022. szeptember 06. napján kelt, 2022. május 25.
napjától alkalmazandó A-456-1/2022/M okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 15.
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