
 

Okirat száma:12-560/2021 

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 a Nikola Tesla Szerb 
Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: Nikola Tesla Szerb Közoktatási Központ 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. szerb nyelven: Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и 
библиотека Никола Тесла 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1074 Budapest VII., Rózsák tere 6-7. 

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Kollégium 1077 Budapest VII., Rózsa utca 5.  

2 Óvoda 1077 Budapest VII., Rottenbiller utca 14.  

3 Kollégium 1053 Budapest V., Veres Pálné utca 17.  

4 Könyvtár 1077 Budapest VII., Rottenbiller utca 14. 

5 
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Lórévi Általános Iskolája 

2309 Lórév, Dózsa György utca 103.hrsz. 

6 
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Lórévi Óvodája 

2309 Lórév, Dózsa György utca 103.hrsz 

7 
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Szegedi Általános Iskolája 

6720 Szeged, Stefánia 7. 

8 
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 

6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 
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Könyvtár Deszki Óvodája 

9 
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Deszki Általános Iskolája 

6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 

10 
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Szegedi Óvodája 

6720 Szeged, Stefánia 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.09.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szerb Országos Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

2 Szegedi Szerb Óvoda 6720 Szeged, Stefánia 7. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szerb Országos Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szerb Országos Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
2. § 4. és 5. pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
„Nkt.”) 7. § (1) bekezdés a), b), c) és j) pontja, valamint (2) bekezdése alapján köznevelési, 
óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, kollégiumi feladatok ellátása, továbbá a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény rendelkezései szerint nyilvános könyvtári feladatok ellátása. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Székhelyen: 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7. 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése - oktatása 

gimnáziumi nevelés- oktatás 

nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése- oktatása 

Az általános iskola (1-8.) évfolyamon és a gimnázium (9-13. évfolyamon) ellátja az 
Nkt. 4. § 13. pont a) alpont aa) alpontja, valamint 25. pontja szerint a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelés igényű tanulót, aki egyéb 
pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási) 
zavarral küzd.  

A gimnáziumban a jóváhagyott pedagógiai program alapján a nemzetiségi oktatás 
évfolyamonként párhuzamos osztályokban folyik. Az osztályokban a beiratkozott 
tanulók számától függően az oktatás szerb anyanyelven folyik (tannyelvű), kivéve a 
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat illetve szerb és magyar nyelven folyik 
(kéttannyelvű), tannyelvű és kéttannyelvű oktatási formában. 

4.3.2. Telephelyen: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 14. 

óvodai nevelés 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

Az óvoda ellátja az Nkt. 4. § 13. pont a) alpont aa) alpontja, valamint 25. pontja 
szerint a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermeket, aki egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási) zavarral küzd.  

4.3.3. Telephelyen: 1077 Budapest, Rózsa utca 5. 

egyéb szálláshely szolgáltatás 

kollégiumi ellátás 

nemzetiségi kollégiumi ellátás 

4.3.4. Telephelyen: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 17. 

egyéb szálláshely szolgáltatás 

kollégiumi ellátás 

nemzetiségi kollégiumi ellátás 

4.3.5. Tagintézményben: 2309 Lórév, Dózsa György utca 103. hrsz.  

Általános iskolai nevelés-oktatás 

nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése - oktatás 

Az általános iskola (1-4.) évfolyamon ellátja az Nkt. 4. § 13. pont a) alpont aa) 
alpontja, valamint 25. pontja szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján a sajátos nevelés igényű tanulót, aki egyéb pszichés fejlődési (súlyos 
tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási) zavarral küzd.   

4.3.6. Tagintézményben: 2309 Lórév, Dózsa György utca 103.hrsz. 

óvodai nevelés 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 
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Az óvoda ellátja az Nkt. 4. § 13. pont a) alpont aa) alpontja, valamint 25. pontja 
szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján  a sajátos nevelési igényű 
gyermeket, aki egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási) zavarral küzd.  

4.3.7. Tagintézményben: 6720 Szeged, Stefánia 7. 

Az általános iskola 2018/19. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben látja el az 
alábbi feladatokat: 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése - oktatása 

Az általános iskola ellátja az Nkt. 4. § 13. pont a) alpont aa) alpontja, valamint 25. 
pontja szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelés 
igényű tanulót, aki egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási) zavarral küzd.   

4.3.8. Intézményegységben: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 14. 

Nyilvános könyvtári ellátás a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint. 

Az intézményegység a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 5. 
pontja értelmében nemzetiségi feladatokat lát el.  

4.3.9. Tagintézményben: 6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 

óvodai nevelés 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

Az óvoda ellátja az Nkt. 4. § 13. pont a) alpont  aa) alpontja, valamint 25. pontja 
szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermeket, aki egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási) zavarral küzd.  

4.3.10. Tagintézményben: 6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése - oktatása 

Az általános iskola (1-4.) évfolyamon ellátja az Nkt. 4. § 13. pont a) alpont aa) 
alpontja, valamint 25. pontja szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján a sajátos nevelés igényű tanulót, aki egyéb pszichés fejlődési (súlyos 
tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási) zavarral küzd.  

4.3.11. Tagintézményben: 6720 Szeged, Stefánia 7. 

óvodai nevelés 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

Az óvoda ellátja az Nkt. 4. § 13. pont a) alpont aa) alpontja, valamint 25. pontja 
szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermeket, aki egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási) zavarral küzd. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 081043  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

2 082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

6 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

7 091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

8 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

9 091130  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

10 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

11 
091211  Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 

nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 
évfolyamon 

12 
091212  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 
évfolyamon 

13 
091213  Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1- 4. évfolyamon 

14 
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

15 
092111  Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 

nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyamon 

16 
092112  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyamon 

17 
092113  Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5- 8. évfolyamon 

18 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

19 092211  Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

20 
092212  Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 

21 
092213  Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, 

nevelésének szakmai feladatai 

22 
092260  Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 

és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

23 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

24 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

25 
096030  Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása 

26 
096040  Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
(igazgatóját) Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a, végrehajtására kiadott 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és az Nkt. rendelkezései szerint, határozott időre, 5 
évre, és nemzetiségek jogairól szóló törvény 24. § (2) bekezdés alapján az oktatási 
miniszter egyetértésével bízza meg. A vezetői megbízás visszavonásának jogát a Szerb 
Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a Szerb Országos Önkormányzat elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 

közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatási jogviszonyban állókra a 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

4 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú nemzetiségi köznevelési intézmény, általános művelődési központ: 
óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium, könyvtár 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: az Nkt. 4. § 14a. pontja alapján: 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, nemzetiséghez tartozók általános iskolai 
nevelése-oktatása, kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, 
nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önállóan gazdálkodik 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Lórévi Általános Iskolája 

(szerb nyelven: Cрпскο забавиште, 
ocновна школа, гимназија  колегијум и 

2309 Lórév, Dózsa György utca 103.hrsz. 
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библиотека Никола Тесла Основна 
школа у Ловри) 

2 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Lórévi Óvodája 

(szerb nyelven: Cрпскο забавиште, 
ocновна школа, гимназија  колегијум и 
библиотека Никола Тесла забавиште у 
Ловри) 

2309 Lórév, Dózsa György utca 103.hrsz. 

3 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Szegedi Általános Iskolája 

(szerb nyelven: Cрпскο забавиште, 
ocновна школа, гимназија, колегијум и 
библиотека Никола Тесла Основна 
школа у Сегедину) 

6720 Szeged, Stefánia 7. 

4 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Deszki Óvodája 

(szerb nyelven: Cрпскο забавиште, 
ocновна школа, гимназија  колегијум и 
библиотека Никола Тесла забавиште у 
Десци)    

6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 

5  

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Deszki Általános Iskolája 

(szerb nyelven: Cрпскο забавиште, 
ocновна школа, гимназија, колегијум и 
библиотека Никола Тесла Основна 
школа у Десци) 

6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 

6 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Könyvtár Szegedi Óvodája 

(szerb nyelven: Cрпскο забавиште, 
ocновна школа, гимназија  колегијум и 
библиотека Никола Тесла забавиште у 
Сегедину) 

6720 Szeged, Stefánia 7. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladat-ellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 

Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium,  Kollégium 
és Könyvtár (székhelyen) 

a) nemzetiséghez 
tartozók 
általános iskolai 
nevelése-
oktatása 

 

b) a többi 

nappali 

 

 

 

 

nappali 

190 fő 

 

 

 

 

190 főből sajátos 
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tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
tanulók iskolai 
nevelése-
oktatása 

 

c) nemzetiséghez 
tartozók 
gimnáziumi 
nevelés- oktatása 

 

d) a többi 
tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
tanulók 
gimnáziumi 
nevelése-
oktatása 

 

 

 

 

 

 

nappali 

 

 

 

 

nappali 

nevelési igényű 5 
fő 

 

 

 

 

 

360 fő 

 

 

 

360 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 

 

 

2 

Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Könyvtár Lórévi Általános 
Iskolája 

a)nemzetiséghez 
tartozók 
általános iskolai 
nevelése-
oktatása 

 

b) a többi 
tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
tanulók iskolai 
nevelése-
oktatása 

nappali 

 

 

 

 

 

nappali 

40 fő 

 

 

 

 

 

40 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 

 

3 

Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Könyvtár Lórévi Óvodája 

a)nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 

 

b) a többi 
gyermekkel 
együtt nevelhető 
sajátos nevelési 
igényű 
gyermekek 
óvodai nevelése 

 40 fő 

 

 

 

40 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 
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4 

1077 Budapest VII., Rózsa 
utca 5. (Kollégium) 

a) kollégiumi 
ellátás 

 

b) nemzetiségi 
kollégiumi ellátás 

 135 fő 

 

 

135 főből 
nemzetiséghez 
tartozó 135 fő 

5 

1077 Budapest VII., 
Rottenbiller utca 14. (Óvoda) 

a)nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 

 

b) a többi 
gyermekkel 
együtt nevelhető 
sajátos nevelési 
igényű 
gyermekek 
óvodai nevelése 

 90 fő 

 

 

 

90 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 

 

6 

1053 Budapest V., Veres Pálné 
utca 17. (Kollégium)  

a) kollégiumi 
ellátás 

 

b) nemzetiségi 
kollégiumi ellátás 

 84 fő 

 

 

84 főből 
nemzetiséghez 
tartozó 84 fő 

7 

Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Könyvtár Szegedi Általános 
Iskolája 

a)nemzetiséghez 
tartozók 
általános iskolai 
nevelése-
oktatása 

 

b) a többi 
tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
tanulók iskolai 
nevelése-
oktatása 

nappali 

 

 

 

 

 

nappali 

40 fő 

 

 

 

 

 

40 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 

 

8  

Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Könyvtár Deszki Óvodája 

a)nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 

 

b) a többi 
gyermekkel 
együtt nevelhető 
sajátos nevelési 
igényű 
gyermekek 
óvodai nevelése 

 45 fő 

 

 

 

45 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 
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9 

Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Könyvtár Deszki Általános 
Iskolája 

a)nemzetiséghez 
tartozók 
általános iskolai 
nevelése-
oktatása 

 

b) a többi 
tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
tanulók iskolai 
nevelése-
oktatása 

nappali 

 

 

 

 

nappali 

35 fő 

 

 

 

 

35 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 

 

10 

Nikola Tesla Szerb Tanítási 
Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Könyvtár Szegedi Óvodája 

a) nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése 

 

b) a többi 
gyermekkel 
együtt nevelhető 
sajátos nevelési 
igényű 
gyermekek 
óvodai nevelése 

 32 fő 

 

 

 

32 főből sajátos 
nevelési igényű 5 
fő 

 

6.4. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 általános iskola (székhelyen) 8 (1-8) évfolyamos 

2 
gimnázium (székhelyen)  5 (9N. 9-12) nemzetiségi előkészítő 

évfolyammal 

3 általános iskola (tagintézményben, Lórév) 4 (1-4) évfolyamos 

4 
általános iskola (tagintézményben, Szeged) 8 évfolyamos (2018/2019. tanévtől 

kezdődően felmenő rendszerben kialakítva) 

5 általános iskola (tagintézményben, Deszk) 4 (1-4) évfolyamos 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe 

ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 

célja 

1 
1074 Budapest, Rózsák tere 6-7. 33588 

8637/10000-ed részben a 
Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanrész 
Szerb Országos Önkormányzat 
vagyonkezelésében 

iskola 

2 
1077 Budapest, Rózsa utca 5. 33786 

Fővárosi Önkormányzat 
kizárólagos tulajdona, Szerb 
Országos Önkormányzat 

kollégium 



 

11 

vagyonkezelésében 

3 
1077 Budapest, Rottenbiller 

utca 14. 
33574 

Magyar Állam kizárólagos 
tulajdona, Szerb Országos 
Önkormányzat 
vagyonkezelésében  

óvoda 

4 
1053 Budapest, Veres Pálné utca 

17. 

23972/0/A/42, 
23972/0/A/52, 
23972/0/A/53, 
23972/0/A/54 

Budai Szerb Ortodox 
Egyházmegye kizárólagos 
tulajdonát képező ingatlanrész 
használati megállapodás alapján 
történő használata 

kollégium 

5 
2309 Lórév, Dózsa György utca 

103. hrsz . 
103 

Szerb Országos Önkormányzat és 
Lórév Község Önkormányzata 
osztatlan közös  tulajdonában 
lévő ingatlan 

iskola, 
óvoda 

6 
6720 Szeged, Stefánia 7. 3992 

Magyar Állam kizárólagos 
tulajdona, Szerb Országos 
Önkormányzat 
vagyonkezelésében 

óvoda, 
iskola 

7 
6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 84 

Budai Szerb Ortodox 
Egyházmegye kizárólagos 
tulajdonát képező ingatlan 
használati megállapodás alapján 
történő használata 

óvoda, 
iskola 

 



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 NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR 2021. május 26. napján
kelt,  2021. augusztus 01. napjától alkalmazandó 12-567/2021 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. május 31.
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