
2/1. számú melléklet

Józsefvárosi Zeneiskola 
alapító okiratának módosító okirata

Az  államháztartási  szakfeladatok  rendjéről  szóló  8/2010.  (IX.  10.)  NGM  tájékoztatóban 
foglaltak,  valamint  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 37.  §  (5)  bekezdése 
alapján a 2009.  július  1.  napjától  hatályos  egységes  szerkezetben foglalt  alapító  okirat  az 
alábbiak szerint módosul.

Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 3.§  (2)  bekezdése értelmében Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján  Budapest  Főváros  Tanács  VB.  határozata  szerint a  Fővárosi 
Zeneiskola Szervezet átszervezésével a Budapest VIII. ker. Tanács VB. hatáskörébe 1968. 
évben átkerült  Fővárosi VIII. kerületi Állami Zeneiskola (később VIII. kerületi Vándor 
Sándor  Állami  Zeneiskola) (alapításkori  név)   Józsefvárosi  Zeneiskola  (jelenlegi  név) 
költségvetési szerv számára 277/2009. (VI.17.) számú határozatával kiadott alapító okiratát az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató, valamint az  
alapfokú  művészetoktatás  követelményei  és  tantervi  programjának  bevezetéséről  és  
kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletet módosító 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet  
értelmében felülvizsgálta, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-
ának, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet és a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésének megfelelően az alábbi, 
egységes szerkezetben foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.

Az alapító okirat 1.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Deák-Diák Általános Iskola, 1081 Bp. Köztársaság tér 4.

az alábbi szöveg kerül:
Deák Diák Általános Iskola, 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 4.

Az alapító okirat 7.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Az iskola közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.

az alábbi szövegrész kerül:
Alapfokú művészetoktatási intézmény.

Az alapító okirat 8.) alaptevékenysége címszó alatti szövegrész az alábbiakkal egészül ki:

A 2010/2011. tanévig indított képzések esetén kimenő rendszerben a 2026/2027 tanévig:
Az intézmény alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágban végzi tevékenységét 
a következő tanszakokon: 
zongora,  hegedű,  furulya,  fuvola,  oboa,  gitár,  basszus  gitár,  nagybőgő,  magánének,  ütő, 
cimbalom, szolfézs, zeneirodalom, zenekar, előképző, zenehallgatás, gordonka, klarinét.

A 2011/2012. tanévtől indított képzések esetén felmenő rendszerben:
Az intézmény alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágban végzi tevékenységét 
a következő tanszakokon:
Klasszikus zene:
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Fafúvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klarinét)
Akkordikus tanszak (cimbalom, gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (zongora)
Vonós tanszak (hegedű, gordonka, nagybőgő)
Vokális tanszak (magánének)
Zeneismeret  tanszak  (szolfézs,  szolfézs  kötelező,  zenetörténet-zeneirodalom,  zeneelmélet, 
zeneismeret)
Kamarazene (zenekar, kórus, kamarazene)

Az alapító okirat 8.a.) pontjában az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek:
Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig
Szakfeladatok száma, megnevezése 2010. január 1-től

Az  alapító  okirat  8.)a.)  pontjában  az  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerülnek:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
75192-2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  elszámolásai
80131-3 alapfokú művészet-oktatás

Az alapító okirat 8.)a.) pontja az alábbi mondat kerül beírásra:
Szakfeladatok száma, megnevezése

Az alapító okirat 8.b) pontjában az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek:
Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig
b) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége
2010.  január  1-től  alaptevékenységéhez  kapcsolódó  kiegészítő  és  az  alaptevékenységtől  eltérő  
kisegítő tevékenységet nem folytathat.

Az  alapító  okirat  8.b)  pontjában  lévő  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerülnek:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
75195-2 közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
oktatási célok és egyéb feladatok

Az alapító okirat 8.) pontjában a c.) pont számozása - b.) pontra, a d.) pont számozása 
c.) pontra – módosul és ezzel egyidejűleg megnevezése az alábbiakra módosul:

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján

Az alapító okirat 10.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
10.) A   költségvetési szerv   vezetőjének kinevezési rendje  



Az alapító okirat 11.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
11.) A   költségvetési szerv   munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya  

Az alapító okirat 12.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
12.) A   költségvetési szerv    képviseletére jogosultak  

Záró rendelkezés

Jelen  módosító  okiratot  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 337/2011. (VII.21.) sz. határozatával elfogadta.
Jelen módosító okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. július …..

............................................... ………………………………
Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző      polgármester
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2/2. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 3.§  (2)  bekezdése értelmében Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  alapján  -  Budapest  Főváros  Tanács  VB.  határozata  szerint a  Fővárosi 
Zeneiskola Szervezet átszervezésével a Budapest VIII. ker. Tanács VB. hatáskörébe 1968. 
évben átkerült  Fővárosi VIII. kerületi Állami Zeneiskola (később VIII. kerületi Vándor 
Sándor Állami  Zeneiskola) (alapításkori  név)  - Józsefvárosi  Zeneiskola  (jelenlegi  név) 
költségvetési szerv számára 277/2009. (VI.17.) számú határozatával kiadott alapító okiratát az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató, valamint az  
alapfokú  művészetoktatás  követelményei  és  tantervi  programjának  bevezetéséről  és  
kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletet módosító 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet  
értelmében felülvizsgálta, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-
ának, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet és a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésének megfelelően az alábbi, 
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát adja ki.

1.) Költségvetési szerv neve, székhelye

Józsefvárosi Zeneiskola
1082 Budapest
Nap utca  33.

 telephelyei

 Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Bp. Horváth M. tér 8.
 Deák Diák Általános Iskola, 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 4.
 Losonci Téri Általános Iskola, 1083 Bp. Losonci tér 1.
 Práter Általános Iskola, 1083 Bp. Práter u. 15.
 Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.
 Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, 1089 Bp. Vajda P. u. 25-31.
 Németh László Általános Iskola, 1084 Budapest, Német u. 14.

OM azonosítója: 039690

2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1968.

3.) Költségvetési szerv fenntartója

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

4.) Költségvetési szerv irányító szerve

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete



1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

5.) Költségvetési szerv típusa alapfokú művészetoktatási intézmény,
az 1993. évi LXXIX. törvény alapján: zeneművészeti ág

évfolyamainak száma: 12 évfolyam 
felvehető maximális tanulólétszám: 700 fő

6.) Költségvetési szerv működési köre

Budapest Józsefváros

7.) Típus szerinti besorolás

Alapfokú művészetoktatási intézmény. A közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik. 

8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény alapján  közfeladata  a  közoktatás,  mely 
magában foglalja az alapfokú művészetoktatást.

a.) alaptevékenysége

A 2010/2011. tanévig indított képzések esetén kimenő rendszerben a 2026/2027 tanévig:
Az intézmény alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágban végzi tevékenységét 
a következő tanszakokon: 
zongora,  hegedű,  furulya,  fuvola,  oboa,  gitár,  basszus  gitár,  nagybőgő,  magánének,  ütő, 
cimbalom, szolfézs, zeneirodalom, zenekar, előképző, zenehallgatás, gordonka, klarinét.

A 2011/2012. tanévtől indított képzések esetén felmenő rendszerben:
Az intézmény alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágban végzi tevékenységét 
a következő tanszakokon:
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak (furulya, fuvola, oboa, klarinét)
Akkordikus tanszak (cimbalom, gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (zongora)
Vonós tanszak (hegedű, gordonka, nagybőgő)
Vokális tanszak (magánének)
Zeneismeret  tanszak  (szolfézs,  szolfézs  kötelező,  zenetörténet-zeneirodalom,  zeneelmélet, 
zeneismeret)
Kamarazene (zenekar, kórus, kamarazene)

Főtevékenység
852 Alapfokú oktatás
TEÁOR száma Megnevezése
8520 Alapfokú oktatás
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Államháztartási 
szakágazat száma

Államháztartási szakágazat megnevezése

852020 Alapfokú művészetoktatás

Szakfeladatok száma, megnevezése

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
841901 Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 

elszámolásai

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján

Az iskola önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése a teljes intézményi működési 
és  beszerzési  költségvetési  előirányzatot  tartalmazza.  Az  intézmény  vezetője  a  teljes 
költségvetési  előirányzat  felett  rendelkezik.  Az  iskola  pénzügyi-gazdasági  tevékenységét 
külön megállapodás alapján az önállóan működő és  gazdálkodó Németh László Általános 
Iskola (1084 Budapest, Német u. 14.) látja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon  feletti rendelkezési jog

A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban 35701 hrsz.  alatt  felvett  1157 m
2 

alapterületű,  természetben  1082  Bp.  Nap u.  33.  alatt  található,  a  Budapest  Főváros  VIII. 
kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező felépítményes  ingatlan használata  (a 
függelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök 
(gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott 
szabályok az irányadók.

10.) A   költségvetési szerv   vezetőjének kinevezési rendje  

Az  intézmény  vezetőjét  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú 
Korm. rendelet figyelembe vételével.



11.) A   költségvetési szerv   munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya  

A munkavállalók foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony keretében 
történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  az irányadó.

12.) A   költségvetési szerv   képviseletére jogosultak  

Az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.

Záró rendelkezés

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  337/2011.  (VII.  21.) számú  határozatával 
elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testület  277/2009. (VI.17.) 
számú határozatával elfogadott alapító okirat helyébe lép.

Jelen  egységes  szerkezetben  foglalt  alapító  okirat 2011.  szeptember  01.  napján  lép 
hatályba.

Budapest, 2011. július …..

………………………………….. …………………………………..
Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté

a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
Tanterem 16
szaktanterem -
logopédiai foglalkoztató, egyéni -
fejlesztő szoba -
tornaterem -
tornaszoba -
udvar 1
igazgatói iroda 1
nevelőtestületi szoba 1
helyettesi iroda 1
gazdasági vezetői iroda 1
ügyviteli helyiség 1
könyvtár 1
könyvtárszoba 1
orvosi szoba -
sportszertár -
aula (előtér, közösségi tér) 2
porta -
ebédlő -
Főzőkonyha -
melegítőkonyha -
tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt -
étkező -
öltöző -
hideg-meleg vizes zuhanyozó 1
személyzeti WC 1
tanulói WC 4
mosléktároló -
Éléskamra -
Raktár 4
Szertár -
egyéb: dísz-hangverseny terem 1
egyéb: közlekedő folyosó 2


