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Kerekegyháza Város Önkormányzatának
a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Alapító Okirat száma: 75/2001. (VI. 28.) sz. Kth.
Módosítva:
136/2004. (VI. 30.) sz. Kth.
31/2006. (II. 22.) sz. Kth.
21/2007. (II. 28.) sz. Kth.
147/2007. (IX. 27.) sz. Kth.
209/2007. (XII. 19.) sz. Kth.
5/2008/ (I. 30.) sz. Kth.
34/2009. (III. 18) sz. Kth.
91/2009. (V.27.) sz. Kth.
141/2009. (VI.24.) sz. Kth.
194/2009. (IX.29.) sz. Kth.
35/2010. (II.24.) sz. Kth.
173/2010. (IX.15.) sz. Kth.
89/2011.(V.25.) sz. Kth.
124/2011. (VI.29.) sz. Kth.
142/2011. (IX.14.) sz. Kth.
134/2012. (X. 31.) sz. Kth.
178/2012.(XII.12.) sz. normatív Kth.
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MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. A Költségvetési szerv adatai:
1.1. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Rövidített neve:
Általános Iskola
1.2. Feladatellátás helye:
székhelye:
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6.
tagintézménye:
nincs
telephelye:
nincs
1.3. Törzskönyvi száma:
1.4. Jogállása:
1.5. OM azonosítója:
1.6. Alapításának éve:
1.7. Alapítói határozat:

541312
önálló jogi személy
027881
1928. RK Egyházközség Kerekegyháza
Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzatának
75/2001. (VI.28.) Kth.
Kerekegyháza Város Önkormányzata
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a

1.8. Fenntartó neve és címe:
1.9. Az intézmény típusa:

többcélú intézmény:
általános iskola és
alapfokú művészeti iskola

1.10. Évfolyamok száma:
1-8. általános iskolai évfolyam
12 évfolyam alapfokú művészetoktatás
1.11.

A felvehető tanulók maximális létszáma:
Általános Iskola: 650 fő
Alapfokú művészetoktatási iskola:
Zeneművészeti ág: 180 fő
Szín- és bábművészeti ág: 25 fő

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint
a) általános iskolai nevelés-oktatás
b) alapfokú művészetoktatás
c) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása
d) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak iskolai ellátása,
akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt
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3. Alaptevékenysége: A közfeladatát meghatározó jogszabályban és a jelen alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott
közszolgáltató tevékenység: általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú
művészetoktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, azoknak a
sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak iskolai ellátása, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt
3.1.
852010
3.2.

Államháztartási szakágazati besorolása:
Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek
besorolása:

államháztartási

szakfeladatrend

szerinti

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igénylő általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
- gyógypedagógiai nevelés, oktatás
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása
integráltan
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igénylő általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
- gyógypedagógiai nevelés, oktatás
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása
integráltan
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása
3.3.Kiegészítő tevékenysége:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
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3.4.Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat.
3.3.

Művészeti ágak, tanszakok megnevezése:
A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján a 2011/2012.
tanévtől kifutó rendszerben megvalósuló képzések:
Zeneművészeti ág,
Klasszikus zene hangszeres tanszakai:
1. Furulya
2. Fuvola
3. Klarinét
4. Kürt
5. Trombita
6. Tuba
7. Szaxofon
8. Ütő
9. Gitár
10. Zongora
11. Fafúvós kamara
12. Rézfúvós kamara
13. Zenekar

A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú melléklete alapján a
2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzés.
zeneművészeti ág
klasszikus zene
 fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon)
 rézfúvós tanszak (tantárgyai: kürt, trombita, tuba, harsona-tenorkürt-baritonkürt)
 akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő)
 billentyűs tanszak (tantárgya: zongora)
 vonós tanszak (tantárgya: gordonka)
 kamarazene tanszak (tantárgya: kamarazene)
 zeneismeret tanszak (tantárgya: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet)
szín- és bábművészeti ág
színjáték tanszak (főtárgy: dráma- és színjáték)
4. Illetékessége, működési köre:
Kerekegyháza Város közigazgatási területe
5. Alapítói joggal felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye:
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6041, Kerekegyháza, Fő u. 47/a
6. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodási feladatait
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
működő és gazdálkodó szerv látja el ( székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a).
7. Vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.
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8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:




Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.
Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az
irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
szerint (pl. megbízási jogviszony).

9. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező 740. sz. tulajdoni lap szerint Általános
Iskola Kerekegyháza, Szt. István tér 6., 641. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, valamint
mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint az intézmény használatába van adva.
10. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézményvezető a vagyonrendelet szabályai szerint jogosult és köteles megtenni
mindazokat az intézkedéseket, amelyet a jogszabály a tulajdonos számára lehetővé és
kötelezővé tesz, az ingatlan elidegenítését kivéve. Az ingó vagyon vonatkozásában megilleti
a rendelkezési jog az Önkormányzat egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján.
11. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A helyi önkormányzatokról és az államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására
kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást
érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos
kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az
intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás
feladatokat ellátja.
12. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény vezetője látja el az intézmény képviseleti jogkörét és munkáltatói jogkörét.
Távolléte esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott helyettes képviseli.
Záradék:
A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát Kerekegyháza
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2012. (XII. 12.) sz. Kth. határozatával
hagyta jóvá. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba. Az
alapító okirat hatályba lépésével az 134/2012. (X. 31.) sz. Kth. egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
Kerekegyháza, 2012. december 12.
Dr. Kelemen Márk
polgármester
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