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A József Attila Általános Iskola és AMI, valamint a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, AMI alapító 
okiratának módosítása jogszabályváltozás miatt.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvényt, valamint módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek a 
költségvetési szervek működésére és gazdálkodására vonatkozó VII. fejezetét is.
Egyszerűsödött  a  költségvetési  szervek  típus  szerinti  besorolása,  amelyet  az  alapító  okiratok  első 
módosítása során törölni kell az okiratból.
A  jogszabályváltozás  következtében  megszűnt  a  kiegészítő  és  kisegítő  tevékenység  megnevezés,  a 
költségvetési szervek valamennyi tevékenységét alap- vagy vállalkozási tevékenységként kell besorolni.

A 3/2011. (I.  26.) NEFMI rendelettel  módosított  27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet  megváltoztatta az 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményekben eddig oktatott tanszakok elnevezését. A Rendelet 1. számú 
melléklete  tartalmazza  az  eddig  használt  tanszakok  megnevezését  a  2011/2012.  tanévtől,  kifutó 
rendszerben, a 2. számú melléklete tartalmazza a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló 
képzéseket. 

A változásokat az alapító okiratban fel kell tüntetni.

A fenti jogszabályi változásoknak megfelelően,
1.) a  József Attila Általános Iskola és AMI (1095 Budapest,  Mester u. 67.) alapító okiratát  - az 1. 
számú mellékletnek megfelelő tartalommal – módosítani szükséges.

2.) a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, AMI (1092 Budapest, Köztelek u. 8.) alapító okiratát - a 2. 
számú mellékletnek megfelelő tartalommal – módosítani szükséges.

Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a két intézmény alapító okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatsort.

Mellékletek:

1. számú melléklet József Attila Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása
2. számú melléklet Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, AMI alapító okiratának módosítása

3. számú  melléklet:  József  Attila  Általános  Iskola  és  AMI alapító  okiratának  módosítása 
kéthasábos változatban

4. számú  melléklet  Ferencvárosi  Ádám  Jenő  Zeneiskola,  AMI alapító  okiratának  módosítása 
kéthasábos változatban

Budapest, 2011. szeptember 6.
Formanek Gyula s.k.

mailto:formanekgy@ferencvaros.hu


   alpolgármester

1. Határozati javaslat:

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a József 
Attila  Általános  Iskola  és  AMI  (1095  Budapest,  Mester  u.  67.) alapító  okiratának  módosítását  az 
alábbiak szerint:
1) Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a József Attila Általános iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) számára - az 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§  (5)  bekezdésben,  valamint  a  1992.  évi  XXXVIII.  Törvény  90.  §  (1)  bekezdésben  megjelölt  tartalmi 
követelményekre  figyelemmel  a  187/1994.  (IV.  26.)  számú határozattal  megalkotott  és  a  272/8/1997.   (IX.  06.)  
számú, a 138/2001. (III.  27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 121/2006. (IV. 11.) 
számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 268/2008. (VIII. 27.) számú, a 307/2009. (IX. 02.) számú, a …/2011. ( IX. 
…) számú  határozatokkal módosított  alapító okirata alapján 2011. szeptember 1-jei  hatállyal  az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

2) Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. Típusa: többcélú intézmény, összetett iskola

3) Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. Felvehető maximális tanulólétszám: 

Általános iskolában:  475 fő
Művészeti iskolában: 400 fő

4) Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. Évfolyamainak száma:
Általános iskolában:
Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola, feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály 
- Logopédiai osztály, az első és második évfolyamon: 8-15 fő (Beszédvizsgáló szakvéleménye alapján)
Művészeti iskolában:

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben 
megvalósuló képzésben:

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészet:

- grafika
- festészet

Iparművészet:
- kézművesség

SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG
- Színjáték
- Bábjáték

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
- néptánc

A 3/2011. (I.  26.) NEFMI rendelettel  módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú melléklete 
alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG
Színjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Főtárgy: dráma és színjáték
Bábjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)

Főtárgy: bábjáték
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
Néptánc tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)



Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)

5) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. Ellátandó tevékenységei:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján közfeladata a közoktatás, mely magába foglalja az általános 
iskolai nevelést és oktatást, valamint az alapfokú művészeti nevelés és oktatást.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján:
TEÁOR szám: 8520 Alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás: 852010 Alapfokú oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható

- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd

valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

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
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

B.) Vállalkozási tevékenysége:
856099 Egyéb oktatást segítő kiegészítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.

6) Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője a 
jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási  feladatait  az  ágazati  irányelvek  és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  a 
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat -alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  Budapest Főváros IX.  
kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV.1.) rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre 
és fejlesztésre fordíthatja.

2. Határozati javaslat:

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Ferencvárosi  Ádám  Jenő  Zeneiskola,  AMI (1092  Budapest,  Köztelek  u.  8.)  Alapító  Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint:
1) Az alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  a  Ferencvárosi  Ádám  Jenő 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1092 Budapest, Köztelek u. 8.) számára - az 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint a 1992. évi XXXVIII. Törvény 90. § (1) bekezdésben megjelölt tartalmi 
követelményekre  figyelemmel  a  187/1994.  (IV.  26.)  számú határozattal  megalkotott  és  a  272/5/1997.   (IX.  06.)  



számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, 135/2004. (IV. 01.) számú, 13/2005. (I. 25.) számú, 97/2006. (III. 07.) számú,  
276/2008. (VIII.  27.) számú, a 315/2009. (IX. 02.) számú,  a …/2011. ( IX. …) számú  határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

2) Az alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
alapfokú művészetoktatási intézmény

3) Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. Évfolyamainak száma:

   2 előképző évfolyam (1 dalosjáték óvodások és iskolások részére, 1 előképző)
- 6 (ill. 4) alapfokú zeneiskolai évfolyam
- 4 továbbképző évfolyam

Alapfokú művészetoktatási intézmény, feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.
Tanszakait a törvény előírásai szerint működteti.

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben 
megvalósuló képzésben:

ZENEMŰVÉSZETI ÁG
A.) Klasszikus zene

 Hangszeres tanszak:
- furulya - szaxofon
- fuvola - ütő
- oboa - gitár
- klarinét - zongora
- fagott - orgona
- kürt - hegedű
- trombita - brácsa
- bariton - gordonka
- harsona - nagybőgő
- tuba

Vokális tanszak:
- magánének

Elméleti tanszak:
- szolfézs
- zeneelmélet
- zenetörténet-zeneirodalom

Egyéb tanszak:
- kamarazene
- zenekar

B.) Elektroakusztikus zene
Szintetizátor tanszak

- szintetizátor
A 3/2011. (I.  26.) NEFMI rendelettel  módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú melléklete 
alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:

A.) Klasszikus zene
Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba)
Akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (tantárgyai: zongora, orgona)
Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka nagybőgő)
Vokális tanszak (tantárgya: magánének)
Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet)
Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar)

B.) Elektroakusztikus zene:
Billentyűs tanszak (tantárgyai: klasszikus szintetizátor)

4) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. Ellátandó tevékenységei:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján közfeladata a közoktatás, mely magába foglalja az alapfokú 
művészetoktatást.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján:

TEÁOR szám: 8520 Alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás: 852020 Alapfokú művészeti oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban



B.) Vállalkozási tevékenysége:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.
5) Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője a 
jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási  feladatait  az  ágazati  irányelvek  és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  a 
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – Budapest Főváros IX.  
kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló  6/1997.  (IV.  1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja,  bevételei  növelésére 
fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre 
és fejlesztésre fordíthatja.

Határidő: értelemszerű
Felelős: valamennyi határozat vonatkozásában 

Dr. Bácskai János polgármester



1  . számú melléklet  

Alapító okirat
módosítása

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2011. (….) számú 
határozattal a  József Attila Általános Iskola és AMI (1095 Budapest, Mester u. 67.) Alapító Okiratát 
2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a József Attila Általános iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) számára - az 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§  (5)  bekezdésben,  valamint  a  1992.  évi  XXXVIII.  Törvény  90.  §  (1)  bekezdésben  megjelölt  tartalmi 
követelményekre  figyelemmel  a  187/1994.  (IV.  26.)  számú határozattal  megalkotott  és  a  272/8/1997.   (IX.  06.)  
számú, a 138/2001. (III.  27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 121/2006. (IV. 11.) 
számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 268/2008. (VIII. 27.) számú, a 307/2009. (IX. 02.) számú, a …/2011. ( IX. 
…) számú  határozatokkal módosított  alapító okirata alapján 2011. szeptember 1-jei  hatállyal  az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

2) Az alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. Típusa: többcélú intézmény, összetett iskola

3) Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. Felvehető maximális tanulólétszám: 

Általános iskolában:  475 fő
Művészeti iskolában: 400 fő

4) Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. Évfolyamainak száma:

Általános iskolában:
Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola, feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály 
- Logopédiai osztály, az első és második évfolyamon: 8-15 fő (Beszédvizsgáló szakvéleménye alapján)
Művészeti iskolában:

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben 
megvalósuló képzésben:

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészet:

- grafika
- festészet

Iparművészet:
- kézművesség

SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG
- Színjáték
- Bábjáték

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
- néptánc

A 3/2011. (I.  26.) NEFMI rendelettel  módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú melléklete 
alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:
 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)



Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 

SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG

Színjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Főtárgy: dráma és színjáték

Bábjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Főtárgy: bábjáték

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

Néptánc tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)

5) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. Ellátandó tevékenységei:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján közfeladata a közoktatás, mely magába foglalja az általános 
iskolai nevelést és oktatást, valamint az alapfokú művészeti nevelés és oktatást.

2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján:
TEÁOR szám: 8520 Alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás: 852010 Alapfokú oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható

- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd

valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

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
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

B.) Vállalkozási tevékenysége:
856099 Egyéb oktatást segítő kiegészítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.

6) Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője a 
jogszabályban meghatározott módon felelős.



Gazdálkodási  feladatait  az  ágazati  irányelvek  és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  a 
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat -alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  Budapest Főváros IX.  
kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV.1.) rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.

Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre 
és fejlesztésre fordíthatja.

7) Az alapító okirat e módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

Budapest, 2011. szeptember ….

Dr. Bácskai János 
     polgármester



2. számú melléklet

Alapító okirat
módosítása

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  …/2011.  (…..) 
számú  határozattal  a  Ferencvárosi  Ádám Jenő  Zeneiskola,  AMI  (1092  Budapest,  Köztelek  u.  8.) 
Alapító Okiratát 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  a  Ferencvárosi  Ádám  Jenő 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1092 Budapest, Köztelek u. 8.) számára - az 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint a 1992. évi XXXVIII. Törvény 90. § (1) bekezdésben megjelölt tartalmi 
követelményekre  figyelemmel  a  187/1994.  (IV.  26.)  számú határozattal  megalkotott  és  a  272/5/1997.   (IX.  06.)  
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, 135/2004. (IV. 01.) számú, 13/2005. (I. 25.) számú, 97/2006. (III. 07.) számú,  
276/2008. (VIII.  27.) számú, a 315/2009. (IX. 02.) számú,  a …/2011. ( IX. …) számú  határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

2) Az alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
alapfokú művészetoktatási intézmény

3) Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. Évfolyamainak száma:

   2 előképző évfolyam (1 dalosjáték óvodások és iskolások részére, 1 előképző)
- 6 (ill. 4) alapfokú zeneiskolai évfolyam
- 4 továbbképző évfolyam

Alapfokú művészetoktatási intézmény, feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.
Tanszakait a törvény előírásai szerint működteti.

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben 
megvalósuló képzésben:

A.) ZENEMŰVÉSZETI ÁG
Klasszikus zene

 Hangszeres tanszak:
- furulya - szaxofon
- fuvola - ütő
- oboa - gitár
- klarinét - zongora
- fagott - orgona
- kürt - hegedű
- trombita - brácsa
- bariton - gordonka
- harsona - nagybőgő
- tuba

Vokális tanszak:
- magánének

Elméleti tanszak:
- szolfézs
- zeneelmélet
- zenetörténet-zeneirodalom

Egyéb tanszak:
- kamarazene
- zenekar

B.) Elektroakusztikus zene



Szintetizátor tanszak
- szintetizátor

A 3/2011. (I.  26.) NEFMI rendelettel  módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. számú melléklete 
alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:

A.) Klasszikus zene
Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba)
Akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (tantárgyai: zongora, orgona)
Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka nagybőgő)
Vokális tanszak (tantárgya: magánének)
Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet)
Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar)

B.) Elektroakusztikus zene:
Billentyűs tanszak (tantárgyai: klasszikus szintetizátor)

4) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. Ellátandó tevékenységei:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján közfeladata a közoktatás, mely magába foglalja az alapfokú 
művészetoktatást.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján:

TEÁOR szám: 8520 Alapfokú oktatás
Szakágazati besorolás: 852020 Alapfokú művészeti oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

B.) Vállalkozási tevékenysége:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.

5) Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezés:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője a 
jogszabályban meghatározott módon felelős.

Gazdálkodási  feladatait  az  ágazati  irányelvek  és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  a 
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – Budapest Főváros IX.  
kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló  6/1997.  (IV.  1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja,  bevételei  növelésére 
fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre 
és fejlesztésre fordíthatja.

6) Az alapító okirat e módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

Budapest, 2011. …………..

Dr. Bácskai János 
     polgármester





3. számú melléklet

Alapító okirat jelenleg hatályos szövegezése: Módosított változat:

Alapító okirat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a József 
Attila  Általános  iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  (1095  Budapest, 
Mester  u.  67.)  számára  -  az  1993.  évi  LXXIX. 
törvény 37.  §  (5)  bekezdésben,  valamint  a  2008. 
évi  CV.  törvény  4.  §  (1)  és  (2)  bekezdésben 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott 
és a 272/8/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 
27.)  számú,  a  135/2004.  (IV.  01.)  számú,  a 
13/2005.  (I.  25.)  számú,  a  121/2006.  (IV.  11.) 
számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 268/2008. 
(VIII.  27.)  számú,  a  307/2009.  (IX.  02.)  számú 
határozatokkal  módosított  alapító  okirata  alapján 
2009.  július  1-jei  hatállyal  az  alábbi  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

helyett

Alapító okirat

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a József 
Attila  Általános  iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  (1095  Budapest, 
Mester  u.  67.)  számára  -  az  1993.  évi  LXXIX. 
törvény 37.  §  (5)  bekezdésben,  valamint  a  1992. 
évi  XXXVIII.  Törvény  90.  §  (1)  bekezdésben 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott 
és a 272/8/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 
27.)  számú,  a  135/2004.  (IV.  01.)  számú,  a 
13/2005.  (I.  25.)  számú,  a  121/2006.  (IV.  11.) 
számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 268/2008. 
(VIII. 27.) számú, a 307/2009. (IX. 02.) számú,  a 
…/2011.  (  IX.  …)  számú  határozatokkal 
módosított  alapító  okirata  alapján 2011. 
szeptember  1-jei  hatállyal  az  alábbi  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

7. Típusa: 
közszolgáltató, közoktatási közintézmény – 
többcélú intézmény, összetett iskola

helyett

7. Típusa: 
többcélú intézmény, összetett iskola

8. Felvehető maximális tanulólétszám: 
Általános iskolában: 475 fő
Művészeti iskolában:400 fő

A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek 
esetében:

-  gyógypedagógiai  típusonként  az 
osztálylétszám maximun 10 %-a

-  összesen,  legfeljebb  az 
osztálylétszám 20 %-a

helyett

8. Felvehető maximális tanulólétszám: 
Általános iskolában: 475 fő
Művészeti iskolában:400 fő

9. Évfolyamainak száma:

Általános iskolában:
Nappali  rendszerű  nyolcévfolyamos 
általános  iskola,  feladatát  a  közoktatási 
törvény alapján látja el.
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos 

osztály 
- Logopédiai osztály, az első és második 

évfolyamon:  8-15  fő  (Beszédvizsgáló 

9. Évfolyamainak száma:

Általános iskolában:
Nappali  rendszerű  nyolcévfolyamos 
általános  iskola,  feladatát  a  közoktatási 
törvény alapján látja el.
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos 

osztály 
- Logopédiai osztály, az első és második 

évfolyamon:  8-15  fő  (Beszédvizsgáló 



szakvéleménye alapján)
Művészeti iskolában:
KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

Képzőművészet:
- grafika
- festészet
- szobrászat

Iparművészet:
- bőrműves
- fatárgykészítő
- fémműves
- kerámia
- kézművesség
- makettgyártó
- textilműves
- tűzzománckészítő

SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG
- Színjáték
- Bábjáték

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
- néptánc

szakvéleménye alapján)
Művészeti iskolában:

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. 
számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, 
kifutó rendszerben megvalósuló képzésben:

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészet:

- grafika
- festészet

Iparművészet:
- kézművesség

SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG
- Színjáték
- Bábjáték

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
- néptánc

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 
tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. 
számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől 
felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam 
+ 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2.  
évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú 
évfolyam)

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú 
évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak - Grafika és 
festészet műhelygyakorlat 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - 
Környezet– és kézműves kultúra 
műhelygyakorlat 

SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG

Színjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a 
továbbképző 10. évfolyamig)
Főtárgy: dráma és színjáték

Bábjáték  tanszak  (előképző  1.  évfolyamtól  a  
továbbképző 10. évfolyamig)

Főtárgy: bábjáték



helyett és kiegészül

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

Néptánc tanszak (előképző 1. évfolyamtól a  
továbbképző 10. évfolyamig)
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző 
évfolyamon)

10. Ellátandó tevékenységei:
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX. 
törvény  alapján  közfeladata  a  közoktatás, 
mely  magába  foglalja  az  általános  iskolai 
nevelést  és  oktatást,  valamint  az  alapfokú 
művészeti nevelés és oktatást.

2009.december  31-ig  hatályos 
szakfeladatrend szerint:

A.) Ellátandó alaptevékenysége: 
TEÁOR  szám:  8520  Alapfokú 

oktatás
Szakágazati  besorolás:  852010 

Alapfokú oktatás

Szakfeladatszám:
80121-4  Általános  iskolai 
nappali  rendszerű  nevelés, 
oktatás
80131-3  Alapfokú 
művészetoktatás

B.) Alaptevékenységhez kapcsolódó 
kiegészítő tevékenysége:

80122-5  Sajátos  nevelési 
igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása:

integrálható
- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő  funkciók 

organikus  okra 
visszavezethető tartós és 
súlyos 
rendellenességével küzd

valamint
- megismerő  funkciók 

vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  organikus 
okra  vissza  nem 
vezethető  tartós  és 
súlyos 
rendellenességével küzd

10. Ellátandó tevékenységei:
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX. 
törvény  alapján  közfeladata  a  közoktatás, 
mely  magába  foglalja  az  általános  iskolai 
nevelést  és  oktatást,  valamint  az  alapfokú 
művészeti nevelés és oktatást.



80511-3 Napköziotthoni és 
tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 
időben)

55232-3 Iskolai intézményi 
közétkeztetés

- iskolai könyvtár 
működtetése
- halmozottan 
hátrányos helyzetű 
tanulók 
képességkibontakozt
ató felkészítése

Kisegítő tevékenysége:
70100-5 Saját vagy bérelt 
ingatlan hasznosítása

A kisegítő tevékenység aránya nem 
haladhatja  meg  a  közintézmény 
összes kiadásának 2 %-t.

C.) Ellátandó vállalkozási 
tevékenysége: nincs

2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend 
alapján:

TEÁOR  szám:  8520  Alapfokú 
oktatás
Szakágazati  besorolás:  852010 
Alapfokú oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
 852000  Alapfokú  oktatás 
intézményeinek,  programjainak 
komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatás 
(1-4. évfolyam)
852012  Sajátos  nevelési  igényű 
általános  iskolai  tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése,  oktatása  (1-4. 
évfolyam)
852021  Általános  iskolai  tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam)
852022  Sajátos  nevelési  igényű 
általános  iskolai  tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése,  oktatása  (5-8. 
évfolyam)
852032  Alapfokú  művészetoktatás 
képző-  és  iparművészeti, 
táncművészeti,  szín-  és 
bábművészeti ágban
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű 

2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend 
alapján:

TEÁOR  szám:  8520  Alapfokú 
oktatás
Szakágazati  besorolás:  852010 
Alapfokú oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
 852000  Alapfokú  oktatás 
intézményeinek,  programjainak 
komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatás 
(1-4. évfolyam)
852012  Sajátos  nevelési  igényű 
általános  iskolai  tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése,  oktatása  (1-4. 
évfolyam)
852021  Általános  iskolai  tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam)
852022  Sajátos  nevelési  igényű 
általános  iskolai  tanulók  nappali 
rendszerű  nevelése,  oktatása  (5-8. 
évfolyam)
852032  Alapfokú  művészetoktatás 
képző-  és  iparművészeti, 
táncművészeti,  szín-  és 
bábművészeti ágban
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű 



tanulók képességkibontakoztató 
felkészítése

A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő  funkciók 

organikus  okra 
visszavezethető tartós és 
súlyos 
rendellenességével küzd

valamint
- megismerő  funkciók 

vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  organikus 
okra  vissza  nem 
vezethető  tartós  és 
súlyos 
rendellenességével küzd

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
562913 Iskolai intézményi 
étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-
tevékenység és támogatása

B.) Kiegészítő tevékenysége:
856099  Egyéb  oktatást  segítő 
kiegészítő tevékenység
682002  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

C.) Kisegítő tevékenysége:
682002  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése
821900  Fénymásolás,  egyéb  irodai 
szolgáltatás
A kisegítő tevékenység aránya nem 
haladhatja  meg  a  közintézmény 
összes kiadásának 2 %-t

D.) Vállalkozási tevékenysége: nincs
helyett

tanulók képességkibontakoztató 
felkészítése

A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható

- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 

fejlődésének  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd

valamint
- megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 

fejlődésének  súlyos  rendellenességével 
küzd

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
562913 Iskolai intézményi 
étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-
tevékenység és támogatása

B.) Vállalkozási tevékenysége:
856099  Egyéb  oktatást  segítő 
kiegészítő tevékenység
682002  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

A  vállalkozási  tevékenység  céljára  a 
mindenkori  éves  költségvetésének 
kiadásából nem fordíthat összeget.

12.  A  használatba  adott  vagyon  feletti 
rendelkezés:

12.  A  használatba  adott  vagyon  feletti 
rendelkezés:



Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott 
módon felelős.

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII. 
törvény és a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 
(Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét 
az  Alapító  anyagi  lehetőségeinek  függvényében 
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást 
és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat 
-alapfeladata  teljesítésének  sérelme  nélkül  – 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló  6/1997. 
(IV.1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja,  bevételei 
növelésére fordíthatja.

Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.

helyett

Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott 
módon felelős.

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII. 
törvény és a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 
(Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét 
az  Alapító  anyagi  lehetőségeinek  függvényében 
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást 
és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat 
-alapfeladata  teljesítésének  sérelme  nélkül  – 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló  6/1997. 
(IV.1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja,  bevételei 
növelésére fordíthatja.

Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.



4  . számú melléklet  

Alapító okirat jelenleg hatályos szövegezése: Módosított változat:

Alapító okirat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  a 
Ferencvárosi  Ádám  Jenő  Zeneiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  (1092  Budapest, 
Köztelek  u.  8.)  számára  -  az  1993.  évi  LXXIX. 
törvény 37. §  (5) bekezdésben,  valamint  a  2008. 
évi  CV.  törvény  4.  §  (1)  és  (2)  bekezdésben 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott 
és a 272/5/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 
27.) számú, 135/2004. (IV. 01.) számú, 13/2005. (I. 
25.)  számú,  97/2006.  (III.  07.)  számú,  276/2008. 
(VIII.  27.)  számú,  a  315/2009.  (IX.  02.)  számú 
határozatokkal  módosított  alapító  okirata  alapján 
2009.  július  1-jei  hatállyal  az  alábbi  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

helyett

Alapító okirat

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  -  a 
Ferencvárosi  Ádám  Jenő  Zeneiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  (1092  Budapest, 
Köztelek  u.  8.)  számára  -  az  1993.  évi  LXXIX. 
törvény 37.  §  (5)  bekezdésben,  valamint  a 1992. 
évi  XXXVIII.  Törvény  90.  §  (1) bekezdésben 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott 
és a 272/5/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 
27.) számú, 135/2004. (IV. 01.) számú, 13/2005. (I. 
25.)  számú,  97/2006.  (III.  07.)  számú,  276/2008. 
(VIII. 27.) számú, a 315/2009. (IX. 02.) számú,  a 
…/2011.  (  IX.  …)  számú  határozatokkal 
módosított  alapító  okirata  alapján 2011. 
szeptember  1-jei  hatállyal  az  alábbi  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

7. Típusa: 
közszolgáltató, közoktatási közintézmény – 
alapfokú művészetoktatási intézmény

7. Típusa: 
alapfokú művészetoktatási intézmény

9. Évfolyamainak száma:
   2 előképző évfolyam (1 dalosjáték óvodások 
és iskolások részére, 1 előképző)

- 6 (ill. 4) alapfokú zeneiskolai évfolyam
- 4 továbbképző évfolyam

Alapfokú művészetoktatási intézmény, 
feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.
Tanszakait a törvény előírásai szerint 
működteti.

ZENEMŰVÉSZETI ÁG
A.) Klasszikus zene

 Hangszeres tanszak:
- furulya

- 
szaxofon

- fuvola
- ütő

- oboa
- gitár

- klarinét
- 

9. Évfolyamainak száma:
   2 előképző évfolyam (1 dalosjáték óvodások 
és iskolások részére, 1 előképző)

- 6 (ill. 4) alapfokú zeneiskolai évfolyam
- 4 továbbképző évfolyam

Alapfokú művészetoktatási intézmény, 
feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.
Tanszakait a törvény előírásai szerint 
működteti.

Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. 
számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől, 
kifutó rendszerben megvalósuló képzésben:

ZENEMŰVÉSZETI ÁG
A.) Klasszikus zene

 Hangszeres tanszak:
- furulya

- 
szaxofon

- fuvola
- ütő



zongora
- fagott

- orgona
- kürt

- hegedű
- trombita

- 
brácsa

- bariton
- 

gordonka
- harsona

- 
nagybőgő

- tuba

Vokális tanszak:
- magánének

Elméleti tanszak:
- szolfézs
- zeneelmélet
- zenetörténet-

zeneirodalom

Egyéb tanszak:
- kamarazene
- zenekar
-

B.) Elektroakusztikus zene
Szintetizátor tanszak

- szintetizátor

- oboa
- gitár

- klarinét
- 

zongora
- fagott

- orgona
- kürt

- hegedű
- trombita

- 
brácsa

- bariton
- 

gordonka
- harsona

- 
nagybőgő

- tuba

Vokális tanszak:
- magánének

Elméleti tanszak:
- szolfézs
- zeneelmélet
- zenetörténet-

zeneirodalom

Egyéb tanszak:
- kamarazene
- zenekar
-

B.) Elektroakusztikus zene
Szintetizátor tanszak

- szintetizátor

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 
tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. 
számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől 
felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:

A.) Klasszikus zene
Fafúvós  tanszak  (tantárgyai:  furulya,  fuvola,  
oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
Rézfúvós  tanszak  (tantárgyai:  trombita,  kürt,  
harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba)
Akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (tantárgyai: zongora, orgona)
Vonós  tanszak  (tantárgyai:  hegedű,  brácsa,  
gordonka nagybőgő)
Vokális tanszak (tantárgya: magánének)



helyett

Zeneismeret  tanszak  (tantárgyai:  szolfézs,  
zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet)
Kamarazene  tanszak  (tantárgyai:  kamarazene,  
zenekar)
B.) Elektroakusztikus zene:
Billentyűs  tanszak  (tantárgyai:  klasszikus  
szintetizátor)

10. Ellátandó tevékenységei:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján közfeladata a közoktatás, 
mely magába foglalja az alapfokú 
művészetoktatást.

2009.  december  31-ig  hatályos 
szakfeladatrend szerint:

A.) Ellátandó alaptevékenysége: 
TEÁOR szám: 8520 Alapfokú 

oktatás
Szakágazati besorolás: 852020 

Alapfokú művészeti oktatás

Szakfeladatszám:
80131-3 Alapfokú 
művészetoktatás

B.) Alaptevékenységhez kapcsolódó 
kiegészítő tevékenysége:

iskolai könyvtár 
működtetése
nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

Kisegítő tevékenysége:
70100-5 Saját vagy bérelt 
ingatlan hasznosítása

A  kisegítő  tevékenység  aránya  nem 
haladhatja  meg  a  közintézmény  összes 
kiadásának 5 %-t.

C.) Ellátandó vállalkozási 
tevékenysége: nincs

2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend 
alapján:

TEÁOR szám: 8520 Alapfokú 
oktatás
Szakágazati besorolás: 852020 
Alapfokú művészeti oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
852000  Alapfokú  oktatás 
intézményeinek,  programjainak 
komplex támogatása

10. Ellátandó tevékenységei:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján közfeladata a közoktatás, 
mely magába foglalja az alapfokú 
művészetoktatást.

2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend 
alapján:

TEÁOR szám: 8520 Alapfokú 
oktatás
Szakágazati besorolás: 852020 
Alapfokú művészeti oktatás

A.) Ellátandó alaptevékenysége:
852000  Alapfokú  oktatás 
intézményeinek,  programjainak 
komplex támogatása



852031  Alapfokú  művészetoktatás 
zeneművészeti ágban

B.) Kiegészítő tevékenysége:
682002  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

C.) Kisegítő tevékenysége:
682002  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése
A kisegítő tevékenység aránya nem 
haladhatja  meg  a  közintézmény 
összes kiadásának 5 %-t

D.) Vállalkozási tevékenysége: nincs

helyett

852031  Alapfokú  művészetoktatás 
zeneművészeti ágban

B.) Vállalkozási tevékenysége:
682002  Nem  lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése

A  vállalkozási  tevékenység  céljára  a 
mindenkori  éves  költségvetésének 
kiadásából nem fordíthat összeget.

12. A használatba adott vagyon feletti 
rendelkezés:
Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott 
módon felelős.

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII. 
törvény és a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 
(Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét 
az  Alapító  anyagi  lehetőségeinek  függvényében 
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást 
és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - 
alapfeladata  teljesítésének  sérelme  nélkül  – 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 
1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja,  bevételei 
növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.

helyett

12. A használatba adott vagyon feletti 
rendelkezés:
Tevékenységéért,  valamint  a  kezelésében  levő 
vagyontárgyak  rendeltetésszerű  használatáért  az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott 
módon felelős.

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII. 
törvény és a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 
(Ámr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét 
az  Alapító  anyagi  lehetőségeinek  függvényében 
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást 
és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - 
alapfeladata  teljesítésének  sérelme  nélkül  – 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  mindenkor  hatályos,  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyona  feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 
1.)  rendelete  szerint  hasznosíthatja,  bevételei 
növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek  az  Ámr.  szabályai  alapján 
Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által 
meghatározott  részét  személyi  ösztönzésre,  a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.
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