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Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Táľgy: Jĺózsefváľosi Zeneĺskola alapító okiľatának módosítása

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:20| 1. július 21.
Előterjesztő : Sántha Péterné alpolgáľmester
Az előterjesztés előkészítője és leíľója: HumánszolgáItatásiÍJgyosztźiy oktatási és Kulturális
Iroda
Azelőterjesztéstelőzetesentétrgyalta:Humánszolgá|tatásiBizottság,

Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
A hatźnozat elfo gadásahoz minősített szótobbség szfü séges
Az előterjesztés nyílt ülés keľetében taľgyalandó
Melléklet:2

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A Józsefuárosi Zeneisko|a ll082 Budapest, Nap u. 33,l a|apítő okiratának mődositását az
alábbi j o gszab źl|yi válto zás ok indoko lj ák :

A3|20II. (I.f6.) NEFMI rendelet módosította az a|apfokú művészetoktatás követelményei és

tantęľvi programjának bevezetéséľől és kiadásaról szóló 27lI998. (VI. 10') MKM ľendeletet,
mely módosítások a 201Il20If. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben keľĹilnek
bevezetésre. A módosítás előtt indított évfolyamok esetében a régi szabá|yozás szerint
folýathatjĺík a képzést az a|apfokű művészetoktatást végzó intézmények. A Józsefuárosi
Zeneiskola a jogszabélyi vá|tozźso|<ra tekintettel źúdo|gozta pedagógiai programját. A
módosított pedagógiai programot k<jzoktatási szakéĺo véIeményezi, jőváhagyásárő| a
Humánszol gá|tatási Bizotts ág 20 I I . j úlius 2 0-i ülésén dönt.

A fentieken kivi| az a|apitő okiľat móđosítását indokolja az is, hogy a költségvetési szeľvek
jogállásaró| és gazđá|kodásáľól sző|ő 2008. évi CV. töľvény 2010' augusztus ls-től hatá|yát
vesztette. Ezze| egyidőben módosult az á|Iałrlháztartásrő| sző|ő 1992. évi XXXVIII. töľvény,
valamint az á||anhźntartás múkodési rendjéľől szőIó 29212009. (XII. 19.) Korm. rendelet.
Módosítások léptek életbe az á||arĺlhźlztntźsi szakfeladatok rendjében is. Az á||aĺr:Jl'iźLńaÍtźIsi

szakfeladatok rendjéről szóló 8120|0. (x. 10.) NGM tájékońatő a jelenleg hatályos
á||anÍůláztaÍtásiszakfeladatokrendjérőlrendelkezik.

A fenti jogszabáLyi váItozásokat figyelembe véve, tekintettel az á|Iatlháztartás műkodési
rendjéľől sző|ő 29212009. (xII. 19.) Korm. rendelet 12. $ (6)-(9) bekezdéséľe, a 15. $' (4)

bekezđés b) pontjáľa és az źt|Iat.hźlnartásro| szőIő 1992. évi XXXVII. törvény 90. s (2) b)
pontj ĺáĺa az a|ábbi határ o zati j avas lat e lfo gadás át j avas 1o m.

Hatátozati javaslat

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefuttrosi Zeneisko|a lI082 Budapest, Nap utca 33./ alapitő okiratának
módosító okiratát, mely a hatźnozat I' szźlmu mellékletét képezi. Hatá|yba lépésének
időpontja: 20II. szeptember 01.
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2. elfogadja az I. pontban meghatarozott koltségvetési szeľv módosításokkal egységes

szęrkezetben foglalt a|apítő okiratát, melyek ahatározat2' szźlmí mellékletét képezi,
HatáIyba lépésének időp ontj a: 20 I I . szeptember 1 .

3. felkéľi a polgármestert a hattrozat I-2. szźtmű mellékletét képezó módosító okirat és

az egységes szerkezetben foglalt aIapítő okirat aláirásfua.

Felelős: Polgármester
Határidő: |-2. pontra: azoĺlnal

3. pontra: 20II. szeptember 01.

Budapest, f}II.július 8. śJ4..t.tś(
Sántha Péteľné
alpo1gaľmesteĺ

a je gy zot hel yettes ítő alje gy zo
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ĺ. szělmumęlléklet
Józsefváľosi Zeneiskola

alapító okiľatának módosítĺí okiľata

Az á||anhźlńartási szakśelađatok rendjéről szóló 8/2010. (x. 10.) NGM tájékoztatőban
foglaltak, valamint a kozoktatásľól szóló 1993' évi LXXX. töľvény 37. $ (5) bekezdése
alapján a 2009. július |. napjźttő| hatályos egységes szerkezetben foglalt a|apítő okirat az
alábbiak szeľint módosul.

Az alapítő okiľat bevezető része az a|á'ňbiak szeľint módosul:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. t<lrvény 3.s (2) bekezdése éĺtelmében Budapest
Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a ľendelkezésre ti|ő
dokumentumok alapján Budapest Főváľos Tanács VB. határozata szerint a Fővárosi
Zeneiskola Szervezet átszervezésével a Budapest VIII. keľ. Tanács VB. hatáskörébe 1968.

évben átkertilt Fővárosi VIil. keľületi Áilami Zeneiskola (később VIII. kerůileti Vándor
Sándor Áilami Zeneĺskola) (alapításkori név) Józsefvárosi Zeneiskola (ielenlegi név)
koltségvetési szeľv számáta 277/2009. (VI.I7.) szźtmuhatáłozatźwal kiadott a|apítő okiratát az
álląmhóztartási szalcfeĺadatok rendjéről szóló 8/20I0. (X.I0') NGM tájékoztató, vąlamint az
alapfokú míĺvészetoktatás kÓveteĺményei és tantervi programjának bevezetéséről és

kiadásáról szóló 27/]998. (ĺ/I.10.) MKM rendeĺetet módosító 3/2011. Q. 26.) NEFMI rendelet
értelmében felülvizsgálta, és az államháztartásról szóló 1992' évi XXXVIII. torvény 90. s-
ónak, az álĺamhóztartás m{jkĺ)dési rendjéről szóló 292/2009. (XII,19) Kormányrendelet és a
közoktatásról szóló 1993' évi LXXX. törvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|ően az alábbi,
egységes szerkezetben foglalt, módosított a|apítő okiľatát adja ki.

Az a|apítő okiľat 1.) pontjában az alábbi szövegľész helyébe:
Deák-Diak Aĺtalános Iskola, l081 Bp. Köztársasóg tér 4.

az a|ábbi sziiveg kerül:
Deak Diák Altalános Iskola, 1081 Bp. II. János Pźůpápatér 4.

Az a|apítő okiľat 7.) pontjában az alábbi sziivegľész helyébe:
Az iskola kazszolgáltató költségvetési szery, kozintézmény.

az a|ábbi sziivegľész kerül:
Alapfokú művészetoktatás i iĺtézmény,

Az a|apítő okirat 8.) alaptevékenvséee címszó alatti sztivegrész az a|á.ľ-biakkal egészül ki:

A2010l20l1. tanévig indított képzések esetén kimenő ľendszeľben z202612027 tanévigz
Az intézmény alapfokú művészetoktatás keľetében zeneművészeti źąban végzi tevékenységét

a következő tanszakokon:
zorlgoła) hegedű, furulya, fuvola, oboa, gitár, basszlls gitźlr, nagybőgő, magánének, ütő'
cimbalom, szolfézs, zeneirodalom, zenekar, e|őképzo, zeneha|Igatás, gordonka, klarinét.

A20||12012. tanévtől indÍtott képzések esetén felmenő ľendszerben:
Az intézmény alapfohi miivészetoktatás keretében zeneművészeti ágban végzi tevékenységét

a következő tanszakonon:
Klasszikus zene:
Fafuvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klaľinét)
Akkordikus tanszak (cimbalom, gitaľ, ütő)

\5



B illentyűs tanszak (zongora)
Vonós tanszak (hegedrĺ, gordonka, nagybőgő)
Vokál is tanszak (magánének)
Zeneismeret tanszak (szolfézs, szolfézs kotę|ęzó, zenetöľténet-zęneitodalom' zeneelmélet,
zeneismeret)
Karclat azene (zenekaľ, kórus, kamar azene)

Az a|apítő okiľat 8.a.) pontj ában az alábbi sziivegľészek ttirlésre kerülnek:
Szakfeladatok silźma, megnevezése 2009. decembeľ 3ĺ-ig
Szakfeladatok szóma, megnevezlźse 2010. januúr l-től

Az alapító okĺľat 8.)a.) pontjában az atábbi szakfeladat számok és szakfeladat
megnevezések tiirlésre keľülnek:

Äz a|apítő okirat 8.)a.) pontja az a|ábbi mondat keľül beírásľa:
Szakfeladatok száma, megnevezése

Az z|apítő okiľat 8.b) pontjában az alábbi sztivegrészek töľlésľe kerülnek:
Szakfeladatok szóma, megnevezése 2009. december 3l-ig
b) az alaptevékenvséehez kapcsolódó kiegészítő tevékenvsége
2010. januúľ L-től ataptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől eltérő
kisegítő tev é keny sé get n em fo lytath at.

Az a|apítő okirat 8.b) pontjában lévő alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
megnevezések tiiľlésľe keľülnek:

Lza|apítő okiľat 8.) pontjában a c.) pont számozńsa. b.) pontľa, a d.) pont számozása
c.) pontra - módosul és ezzel- egyidejűleg megnevezése az alábbiakľa módosul:

c') Gazdáikodásának besorolása j o gktire alapj án

Az alapítő okiľat 10.) pontjának megnevezése az a|áhbiak szerint mĺódosul:
I0.) A költséevetési szerv v ezetőiének kinev ezési r endie

Äz a|apítő okiľat 11.) pontjának megnevezése az a|ábbiak szeľint módosul:
|7')Akiiltségvetésiszervmunkavái|a|őinakf oglLa|koztatásiiowiszonva

Äz a|apítő okirat 12.) pontjának megnevezése az a|ábbiak szeľint módosul:
I2.) A ktjltségýetési szerv képviseletére iogosultzk

Szakfeladat szóma S zakfeladat me gnev ezés e

75 192-2 onkormányzatok és több célú kistérsé gi társulás ok el számolás ai

80r 3 r-3 aI apfokú miÍv é s ze t- o kt atós

Szakfeladat szóma S za kfeladat me g nev e zé s e

7s 195-2 ko z o kt at á s i int é zmény e kb en v é gz e tt kie gé s z ít ő t ev é ke ny s é ge k

i s ko l ar e n d s z e r e n kívül i ne m s z alĺľnai o kt at ás, v i z s gózt at ás

iskolarendszeren kívüli szakmai ohatás, vizs gáztatás

oktatási célok és egłéb feladatok
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Zárő rendelkezés

Jelen módosító okiratot a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefviáľosi onkormtnyzat
Képviselő-testülete a .,......lf011. (VII.21.) sz.hatźnozatáva|elfogadta.
Jelen módosító okirat 20II. szeptember 1. napjĺán IéphatáIyba.

Budapest, 201I.július .....

Dľ. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis N Iáté
polgáľmesteľ

Ąĺ



2. sz. melléklet

ALAPÍTó oKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. évi LxXx. törvény 3.$ (2) bekezdése értelmében Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a rendelkezésre ál1'ő

dokumentumok alapján - Budapest Főváľos Tanács VB. hataľozata szeľinŕ a Fővárosi
Zeneiskola Szewezet átszewęzésével a Budapest VIII. ker. Tanács VB. hatáskörébe 1968.

évben átkerült Fővárosi VIII. keľůileti Áilami Zeneiskola (később VIII. kerületi Vándoľ
Sándor Áuami Zeneiskola) (alapításkori név) - Jĺózsefvárosi Zeneiskola (jelenlegi név)

koltségvetési szerv szźlmźtra 277/2009. (VI.I7.) számuhatźlĺozatával kiadott a|apitő okirattń az
államháztartósi szalcfeladatok rendjéről szóló 8/20]0. (X.I0') NGM tójékoztató, valamint az
alapfoku míĺvłźszetohatós követelményei és tąntervi programjdnak bevezetéséről és

kiadásĺźrót szóĺó 27/l998. (ĺ/I.10.) MKM rendeĺetet módosító 3/20] ]. (I. 26.) NEFMI rendelet
értelmében fetülvizsgólta, és az államhdztartásról szóĺó ]992. évi XXXĺIIII. torvény 90. s.
ánąk, az áĺlamhóztartás műkadési rendjéről szóló 292/2009. (ilI.19) Kormányrendelet és a
ktizoktatásról szóló 1993. évi LxXx. t<iľvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|őenaza|ábbi,
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt aIapitő okiľatát adja ki.

1.) Kiiltségvetési szerv neve. székhelye

Józsefuárosi Zeneiskola
1082 Budapest
Nap utca 33.

telephelvei

} Fazekas Mihály Gyakorló ÁItalános Iskola és Gimnázium, l082 Bp. Horváth M. tér 8.

} Deák oiar Átälanos Iskola, 108l Bp. II. János PáIpápatér 4'
} Losonci Téri Általános Iskola, 1083 Bp' Losonci tér 1.

} Pľáter Altalános Iskola, 1083 Bp. Prátęr u. l5.
} Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 1085 Bp.

} Vajda Péter Ének- zenei A|ta|ános és Spoľtiskola, 1089 Bp. Vajda P. u.

} Németh Lźsz|ő Általános Iskola, 1084 Budapest, Német u. 14.

oM azonosítója: 039690

2.) Kiiltséwetési szeľv alapítóia. alapítás éve

Budapest, VIII. keľ. Tanács VB', 1968.

3') Kłiltséevetési szerv fenntartóia

Budapest Főváľo s VIII. keľĹil ęt J őzsefv áro si onkorm ény zat
1082 Budapest
Baľoss l.63-67.

4.) Költségvetési szerv iľányító szeľve

Budapest Főváros VIII. kęrtilet Jőzsefvátosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

Somogyi B. u. 9-15
f5-31.
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5.) Ktiltséevetési szerv típusa al apfokú miĺvé s zetoktatás i intézmény,
az 1993. évi LXXIX. tiirvénv alapián: zeneművészeti ág

évfolvamainak száma: |2 évfolyam
felvehető maximális tanulólétszám: 700 fo

6.) Kiiltségvetési szerv műkiidési ktire

Budapest Józsefuaros

7.) Típus szeľinti besoľolás

Alapfokli m{ivĺźszetohatási intézmény. A k<ĺzoktatási töľvényben foglaltak alapjáĺ cjnálló jogi
személyiséggel rendelkezik.

8.) Jo gszabálvban meghatáľozott ktizfeladata

A kĺizoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény a|apjtn kozfelađata a kozoktatás, mely
magában foglalja az alapfokú művészetoktatást.

a.) alaptevékenysége

A201012011. tanévig indÍtott képzések esetén kimenő ľendszeľben a2026l2027 tanévig:
Azintézmény alapfokú művészetoktatás keľetében zeneművészeti ágbanvégzi tevékenységét
a kovetkező tanszakokon:
zongora, hegedű, furulya, fuvola, oboa, gittt1 basszus gitát, nagybogo, magánének, üto,

cimbalom, szo|Íézs, zeneiľodalom, zenekaľ, eIőképző, zenehaI|gatás, gordonka, klarinét.

A2011120|2. tanévtő| indított képzések esetén felmenő rendszeľben:
Az intézmény alapfokú művészetoktatás keľetében zeneművészeti źryban végzi tevékenységét
a kĺjvetkező tanszakonon:
Klasszikus zene:
Fafuvós tanszak (fuľulya, fuvola, oboa, klarinét)
Akkoľdikus tanszak (cimbalom, gitar, ütő)
Billentyús tanszak (zongora)
Vonós tanszak (hegedű, gordonka, nagybőgő)
Vokális tanszak (maganének)
Zeneismeľet tanszak (szo|fézs, szo|fézs kötelező, zenetorténet-zeneirodalom, zeneelmélet,

zeneismeret)
Kamaruzene ( zenękar. kórus' kamaraz ene)

Főtevékenység

852 Alaofokú oktatás

TEAOR száma Mesnevezése
8s20 Alapfokú oktatás

A||amháztaľtási
szakásazat száma

Allamh áztaľtási szakágazat megn evezése

852020 Alaofokú művészetoktatás

\+



Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

8s203 1 A l apfokú múvé s zetoktatás zeneművé s zeti ágb an

841901 onkoľmanyzatok, valamint t<jbbcélú kistérségi tarsulások

elszámolásai

Szakfeladatok száma, megnevezése

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azďúlko dds dn ak b e s o ľ o l ós a j o g kii r e al apj dn

Az iskola önállóan miĺködő költségvetési szerv. Költségvetése a teljes intézményi műkođési
és beszerzési költségvetési e\oirźnyzatot tarla|mazza. Az intézmény vezetoje a teljes
költségvetési előirányzat fe|ett rendelkezik. Az iskola péĺlzugyi-gazdasági tevékenységét
külĺjn megállapodás aIapján az oná|lőaĺ múkĺjdő és gazďáIkodó Németh LászIő Altalános
Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.) Iátjae|.

9.) A feladat ellátását szoleáló iinkormánvzatĺ vagYon, vagyon feletti ľendelkezési ioe

A Budapest VIII. kerületi ingatlan.nyilvantartásban 35701 l.rsz. aIatt felvett 1157 m2

alapteľĹiletű, természetben 1082 Bp. Nap u. 33' alatt taláIhatő, a Budapest Főváľos VIII'
kerület Józsefuaľosi onkormanyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan haszná|ata (a

fiiggelékben szereplő helyiséglista szeťlĺt), valamint vagyoni éľtékű jogok, tźtgyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések, járművek) haszntiata áI|őęszkozIeltar szerint.
A vagyon feletti iendelkezésľe a Képviselő.testület á|ta| alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az ir ány adők.

|0.) A költséwetési szerv v ezetőiének kinevezési rendie

Az intézmény vezetójét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkoľmanyzat
Képviselő-testülete pźiyźuat ińján ĺevezi ki a koza|ka|mazottak jogál|ásárő| sző|ő t992. évi
XXXIII. ttirvény, a kozoktatásról szóló 1993' évi LXXX. törvény, a koza|ka|mazottak
jogźi!ástről szoió t992' éví XXXil. 6rvény végľehajtásátő| sző|ő I38lI992. (X.8.) számu

Koľm. ľendelet figyelembe vételével.

II,)Aköltséwetésiszeľvmunkzvá.Ji|a|őinakf og|a|koztatásiiowiszonva

A munkavállalók foglalkoztatásakoza|ka|mazottijogviszony, illetve munkaviszony keretében

történik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásráľól szőIő |992' évi XXXIII. törvény, va|amint az

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről azkányađő.

If ') A kijltségvetési szervkéovise|etére ioeosulltak

Az intézméĺy v ezetój e' val amint az titala me gbizott iĺtézméĺy i đo|go ző .

\ł



Zárő rendelkezés

Jelen egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratot Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testĹilete ....ĺ2011. (VII. 2|.) számiĺ határozatáva|
elfogadta, és ezze| egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testtilet 2]712009. CVI.17.)
számuhatározatávalelfogadotta|apítőokiľathelyébelép.

Jelen egységes szeľkezetben foglalt alapĺtó okiľät 20|1. szeptembeľ 01. napján lép
hatźiyba'

Dľ. Mészár Eľika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

-ĺqĐ



Függelék

Helviséeek Helvisések száma
Tanterem I6
szaktanterem
losooédiai foslalkoztató" esyéni
feilesztő szoba
tornateľem
tomaszoba
udvar I

isazsatói iroda I

nevelőtestületi szoba 1

helvettesi iĺoda 1

sazđasási vezető i iro da I

üswiteli helvisés I

kĺinwtaľ I

kĺjnwtiírszoba I

orvosi szoba
sportszertaľ
aula (előtér, közösségi tér) 2
porta

ebédlő
Főzőkonvha
melesítőkonyha
tálaló-moso Eatő' ezen belül felnőtt
étkező
oltoző
hide s-mele s vizes zllharry oző I

személvzeti WC I

tanulói WC 4

mosléktrĺroló
Eléskamĺa
RaktaÍ 4

Szeľtiír
esvéb: dísz-hansverseny terem I

esvéb: közlekedő folyosó 2
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