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ALAPTTO OKIRAT
xÖRnrpNDI RENDÉszErt szaxrÖzÉptsrola

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Az á|Lamháztartásról sző|o 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján, figyelemmel a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXiX. törvény rendelkezéseire - az áIIamháztartásért feleltis
miniszterrel egyetér1ésben - a Kormendi Rendószeti Szakközépiskola Alapító okiratát a
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adom ki'

Elnevezés

A költségvetési szerv neve: Körmendi Rendészeti Szakközépiskola (a továbbiakban:
Intézmény)
A megnevezés alkalm azoÍt rövtdítése : Körmendi RSZKI

Székhelye

2.1. Azlntézmény székhelye: Kormend
2.2. AzIntézmény címe: 9900 Kormend, Alkotmány u.5-7.

3. Irányító szerve

3.1. Irányito Szerv neve' székhelye: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u.
2-4.)

3.2. Fenntar1ó:
3.2.I. Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attilau. 2-4.)
3.3. Középirányító:
3.3.1" országos Rendőr_ főkapitányság (1139 Budapest, Teve utca4-6.)
3.4. Az Intézmény kányítását a belügyminiszter léúja el azzal, hogy egyes költségvetési

jogosítványokat az áIIamháztartási működés rendjére vonatkoző szabályok szerint az
országo s Rendőr-fok apitány ság, mint középfu ányító szerv gyakoro l.

4. Egyéb azonosító adatok:
4.I. Számlavezető: Magyar Államkincstár
4.2. oM azonosítő: Ia2493
4.3. PIR törzsszám: ]20904
4.4. Államhéutartási szakágazat:853200 - Szakmai középfokú oktatás

Intézmény jogszabáIyban meghatétrozottkózfeladatait a kozoktatásról szőlő 1993.
LXXX. törvényben foglaltak szerint végzi.

6. Azlntézmény tevékenysége és működési kiire

6.I. Alaptevékenysége: A rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását
biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés és iskolarendszeren kívüli
szal<kép zé s, v izs gáztatás.

5. Az
évi

6'2. Működési köre: országos
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6.3. Az alaptevékenység szakf-eladat rend szerinti besorolása:
853211 Szakképesítés nregszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfblyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás
85322I Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
g-vako rl ati o ktatás a szakkép zé s i év Íb ly amo ko n
853224 Szakképesítés megszeruésére Íblkészíto szakmai gyakorlati felnőtt oktatás
559099 Egyéb m.n.S. száiláshely-szolgáltatás
5 629 t3 Iskolai, intézményi étkeztetés
5 629 L7 Munkahelyi étkeztetés
5 6292CI Egyéb l,endéglátás
85 5937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
862211 Járó beteg gyógyító szakellátása
86230 1 Fogorvosi alapellátás

6.4. AzIntézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6.5" Az Intézmény oktatási profiljának megfelelően a rendészeti szervek részére
szolgáltatási tevékenységet végezhet, ezzel' összefuggésben pályázatot nyújthat be.

7. Az Intézmény a rendelkezésre álló eszközökkel, nem nyereségszerzés céljáből az
alapfeladatok veszélyeztetése nélküli vállaIkozői tevékenységnek nem minosülő egyéb
bevételle1 járő, az alaptevékenységgel risszefliggő tevékenységet végezhet.

8. A:zlntézményfeladatel|átásátszolgálóvagyon

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén, illetve Nádasd község területén
lévő állami tulajdonú összesen 282612 négyzetméter alapterületű ingatlan.

9. Az|ntézmény típus szerinti besorolása:
9.1. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó
ktizponti költségvetési szerv.
9.2" A Közoktatási tv. 20-22.s intézmény besorolása szerint: Szakközépiskola

10. Az évfolyamok száma iskolarendszerű képzésben: két évfolyam.
10.1. Intézménybe felvehető maximális tanulói Létszám:500 fr

11. Az Intézmény vezetője az igazgató, akit a belügyminiszter nevez ki és ment fel. Az
Intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat - kinevezés és felmentés kivételével -
az or szágo s rendőrfőka pitány gyakorolj a.

Í2. A foglalkoztatási jogviszony megieliilése: a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak jogállásáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatáIya alá tartoző hivatásos
állományú, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIil. törvény
hatály a aIá tartoző közalkalmazott munkavállalókat foglalkoztat.

13. Képviseletz AzIntézmény képviseletét azigazgatő látja el, aki ezzel a Szervezeti és
Működési SzabáIyzatában meghatározottak szerint más személ1t bízhat meg.
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A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen Alapító okirat
- 3. és 11. pontjának módosítása 2010. május 29- napján,

- 6.,7. és 9. pontjának módosulása 2010. augusztus 15. napján lép hatályba.

Jelen Alapító okirat aIáírásávaL egyidejűleg a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 2010.

ápri l i s 28 - án kelt Alapító okirata hatály at ve szti.

Budapest, 2010. augusztus ,"}í" ',

belügyminiszter


