
 

Alapító Okirat  

 

 

Intézmény neve: Autizmus Alapítvány Általános Iskolája 

 

 Intézmény székhelye:1089 Budapest, Delej u. 24-26.  

           

OM azonosító: 038437 

 

 Létesítés napja (alapító okirat kelte): 2005.01.25 

 

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2005.02.07. 

 

Alapító neve: Autizmus Alapítvány 

 

Alapító címe: 1089 Budapest, Delej u. 24-26. 

            

Fenntartó neve: Autizmus Alapítvány 

 

Fenntartó címe: 1089 Budapest, Delej u. 24-26. 

 

Az intézmény típusa: gyógypedagógiai konduktív nevelési-oktatási intézmény  

 

Az intézmény oktatási munkarendje: nappali 

 

Felügyeleti szerv: 

a/ szakmai, törvényességi felügyelet: az Autizmus Alapítvány Kuratóriuma 

b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Budapest Váci u. 62-64. 

 

Működési terület: Budapest, Pest megye 



 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 24 fő 

 Iskolatípusonként az évfolyamok száma: gyógypedagógiai általános iskola 8 évfolyam 

Az intézmény feladata a következők szerint: 

a/ alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

alapfeladata: 

 - általános iskolai nevelés-oktatás (Knt. 4.§. c. pont) 

- azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az iskolai ellátása, akik a 

többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt (Knt. 4.§. s. pont)  

- az intézmény gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményében 

az Nkt. 4.§ 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

közül ellátja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható autizmussal 

küzdő gyermekek, tanulók nevelését, oktatását 

             

Teáor szám szerinti besorolás: 8520 alapfokú oktatás 

  8690 Egyéb humán egészségügyi szolgáltatás  
  8559 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 
  8899 Szociális ellátás lakhatás nélkül 
                                                      

 
b/ kiegészítő tevékenysége  
-  tankönyvellátás 
- napközi otthoni ellátás 
- közétkeztetés gyermekek/tanulók, alkalmazottak részére (TEÁOR szám szerinti 

besorolás: 562903) 
 

Az intézmény jogállása: jogi személy 

 

Az intézmény ellátását szolgáló vagyon: 

  

   a/ alapítványi és egyéb támogatások 

   b/ intézmény bevételei 

 

   c/ költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás 

  



   d/ a fenntartó Alapítvány tulajdonát képező vagyon, amelyet 

       ingyen bocsát az intézmény használatára 

 

   e/ álló és forgóeszközök: (minden, ami a kötelező 

      eszközjegyzéken felül van) 

 

Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

   a/ az intézmény igazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant 

       nem jogosult elidegeníteni 

   b/ az intézmény igazgatója a vagyonnal és a kuratórium által 

       évente jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik 

   c/ a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó 

      székhelyén látják el 

 

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

 

   a/ az intézmény részben önálló gazdálkodású 

   b/ a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó 

       székhelyén látják el; az intézmény az adott költségvetési 

       keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat, de  

       gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó 

       jóváhagyása nélkül nem vállalhat 

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézményvezetőt az Autizmus Alapítvány kuratóriuma nevezi ki. 

 

Az intézmény képviseletére jogosult személy neve: 

Őszi Tamásné 

 

 

Az intézmény adószáma: 

18173833-1-42 



 

Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: 

 MKB Bank 10300002-10276807-49020017 

 

Fenntartó képviseletére jogosult személy neve: 

Molnárné Sós Zsuzsanna 

 

 

Dátum: Budapest, 2013. június               

                  fenntartó képviselője 

 

 


