
Dunaharaszti Város ÖnkormányzataDunaharaszti Város Önkormányzata

DUNAHARASZTI 
ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

1



Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)  8.  §  (4)  és  (5)  
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
sz. Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) 5. §-ában foglalt tartalmi követelmények szerint,  
valamint  figyelemmel  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  37.  §  (5)  bekezdésére,  
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2012. (VII. 30.) sz. Kt. határozata  
alapján a

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
költségvetési szerv Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint  
állapítom meg:

1.) A költségvetési szerv neve: Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(a továbbiakban: költségvetési szerv)

2.) A költségvetési szerv székhelye: 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.

2.1.) A költségvetési szerv OM azonosítója: 0 4 0 0 2 3
2.2.) A költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója: 6 5 3 4 1 9
2.3.) A költségvetési szerv adószáma: 16795152-1-13
2.4.) A költségvetési szerv KSH statisztikai számjele: 16795152-8520-322-13

3.) A költségvetési szerv létrehozásának ideje: 1997.

3.1.) A létrehozásáról rendelkező határozat: 77/1997. (VI.23.) Ök. sz. határozat

4.) A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1991-től kiegészítő tevékenységként)
2330 Dunaharaszti, Rákóczi Ferenc u. 28.

5.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú művészetoktatás
Az  intézmény  feladata  a  zeneművészeti  nevelés  és  oktatás;  a  művészi  kifejező  készségek 
megalapozása, illetve előkészítés, felkészítés a szakirányú továbbtanulásra.

6.) A költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:
852020 alapfokú művészetoktatás

7.) A költségvetési szerv tevékenysége

7.1.)   Ellátandó alaptevékenysége a 2012. január 1-től hatályos szakfeladatrend szerint:  

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

7.2.) A zeneművészeti ág tanszakai és tantárgyai:
Klasszikus hangszeres tanszakok:

• fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott;
• rézfúvós tanszak tantárgyai: kürt, harsona, tenorkürt, baritonkürt, trombita, tuba;
• billentyűs tanszak tantárgya: zongora;
• vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, brácsa;
• akkordikus tanszak tantárgyai: ütő, gitár, harmonika;

Vokális tanszak tantárgya: magánének.
Zeneismeret  tanszak  tantárgyai:  szolfézs  (kötelező),  szolfézs,  zeneelmélet,  zenetörténet-
zeneirodalom, zeneismeret.
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus.
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7.3.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez és nem folytat.

8.) A költségvetési szerv működési köre:
elsősorban Dunaharaszti Város közigazgatási területe

9.1.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: 
Dunaharaszti Községi Tanács VB-testülete jogutódja
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.

9.2.) A fenntartó neve, székhelye:
Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.

10.) A költségvetési szerv besorolása:
10.1.) Típusa szerint:

közoktatási intézmény, alapfokú művészetoktatási intézmény

10.2.) Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv

A  költségvetési  szerv  pénzügyi-gazdasági  feladatait  Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala látja el.
A munkamegosztás rendjét képező Együttműködési Megállapodást a Képviselő-testület 45/2012. 
(IV.02.) sz. Kt. határozatában hagyta jóvá.

10.3.) A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy

11.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az  intézmény  vezetőjét  az  alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerv  (Képviselő-testület)  –  a 
közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, a 138/1992.
( X.8.) Korm. rendelet 5.§-a, továbbá a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 18. §-a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11-14. §-ai figyelembevételével – a közalkalmazotti jogviszony 
keretein belül, pályázat útján öt év határozott időtartamra nevezi ki.

12.)  A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése:
A költségvetési  szerv  a  foglalkoztatottjainak  közalkalmazotti  jogviszony  keretein  belül  történő, 
határozott  vagy  határozatlan  idejű  kinevezésére,  megbízására,  vagy  kinevezése,  megbízása 
módosítására,  illetve a költségvetési  szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, 
megszüntetésére  elsődlegesen  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló,  többször  módosított  1992. 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók.

13.) Évfolyamok száma:
- előkészítő évfolyam: 2 év
- alapfokú évfolyam: 6 év
- továbbképző évfolyam: 4 év

Brácsa: 1 év előképző, 4 év alapfokú és 4 év továbbképző évfolyam.
Magánének: 1 év előképző és 6 év alapfokú évfolyam, továbbképző évfolyam nincs.
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14.) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja, használatra átadja:
• a Dunaharaszti Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlant:

2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1. szám alatt lévő 3694/2 hrsz.-ú, 8421 m2 alapterületű ingatlan 
megosztva a Baktay Ervin Gimnáziummal a következők szerint:

- A közös használatban lévő helyiségek: az F2 és F28-as földszinti tantermek, valamint az 
összes  II.  emeleti  tanterem  (201-208-as  számozásig),  melyeket  a  Baktay  Ervin 
Gimnázium délelőtti  tanítási  idején  kívül  a  Dunaharaszti  Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény használ.

- A Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kizárólagos használatában lévő 
helyiségek: a 204-es (igazgatói iroda) és 209-es (tanári szoba) számú helyiségek.

• továbbá leltár szerint a benne lévő berendezést és szakmai felszerelést.
A  Képviselő-testület  a  költségvetési  szerv  részére  az  intézményi  koncertek,  művészeti 
rendezvények  szükséges  idejére  –  a  részletek  eseti  egyeztetése  alapján  – biztosítja,  használatra 
átadja a Dunaharaszti Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlant:
2330 Dunaharaszti, Fő út 172. szám alatt lévő 35 hrsz-ú, Laffert-kúria ingatlan Zeneterme.

15.) A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingatlan vagyont kizárólag az irányító szerv, 
Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  idegenítheti  el  és  terhelheti  meg 
(jegyeztethet  be  az  ingatlan-nyilvántartásba  az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI. 
törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget) a Képviselő-testület által 
megalkotott,  a  jogügylet  előkészítése  időpontjában  érvényes  és  hatályos Ötv.,  valamint  az 
Önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet 
keretei között.

16.) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 280 fő

Dunaharaszti, 2008. január 1.

Dr. Szalay László sk.
   polgármester

Záradék:
Az eredeti, Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 126/2007. (XII. 17.) 
Ök. sz. határozattal elfogadott Alapító Okiratot módosította:

- 65/2009. (V. 25.) sz. Kt. határozat,
- 93/2009. (VII. 16.) sz. Kt. határozat,
- 153/2009. (XII. 21.) sz. Kt. határozat,
- 79/2010. (VI. 28.) sz. Kt. határozat,
- 89/2011. (VIII. 02.) sz. Kt. határozat,
- 21/2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat,
- 90/2012. (VII.30.) sz. Kt. határozat.
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Jelen – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okirat 2012. augusztus 1-jén lép 
hatályba.

Dunaharaszti, 2012. július 31.

Ph.

Dr. Szalay László
   polgármester
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