
„A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

144/2011. (V.20.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-

tézménye Alapító Okiratát 2011. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint mó-
dosítja:  
a.) a bevezető részben „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a” szö-
vegrész helyébe „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(2) bekezdése és 90. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §, 10. § és 12. §-a” szövegrész lép. 

b.) a 9. pontból törlésre kerül a következő szövegrész: 

„A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 
  közszolgáltató költségvetési szerv 

A költségvetési szerv fajtája: közintézmény” 
c.) a 18. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. Telephelye(i):  
 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a,; Ady Endre u. 11.; Vörösmarty u. 

4.; Ifjúság u. 7; Eötvös J. tér 2.; Iskola u. 36.; Kossuth u. 3.; Táncsics 
u. 27.; Nagyszénás, Táncsics u. 27/2.; Március 15. tér 7.; Gádoros, 
Iskola u. 4.; Medgyesegyháza, Luther u. 7.; Kossuth Lajos tér 25.; 
Kardoskút, Kossuth utca 2.; Pusztaföldvár, Jókai u. 12.; Táncsics M. 
u. 65. Csanádapáca, Szent Gellért út 30.” 

d.) a 26. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26. Tevékenységei: 

26.1 Alaptevékenységek: 
Szakágazat száma: 852020  Alapfokú művészetoktatás 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv,. az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet alapján a költségvetési 
szerv/intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el: 
törvényben, Pedagógiai Programjában valamint a helyi önkormányzat ren-
deletében meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a ta-
nulók tehetségének kibontakoztatásáért, pályairányításáért, művészeti ne-
veléséért. 
Művészeti ágak:  Tanszakok: 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, 
oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, har-
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sona, tuba, szaxofon, ütő, gitár, zongora, 
szintetizátor, hegedű, brácsa, gordonka, 
nagybőgő. 

Zeneművészet: Vokális tanszak: magánének, jazzének. 
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, 
zeneirodalom, improvizáció. 
Népzene tanszak 
Mandolin tanszak 
Egyéb tanszak: kamarazene. 

Táncművészet:  modern-kortárstánc, társastánc, néptánc, 
balett. 

Képző-és iparművészet: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő, 
grafika, szobrászat, festészet, bábkészítő, 
foto-videó, textilműves.  

Színművészet-bábművészet: színjáték. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 
bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet mó-
dosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a fentiek mel-
lett, a 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben az alábbiak szerint: 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
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  
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő  
Vokális tanszak tantárgya: magánének  
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, 
zeneelmélet  
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene  
Elektroakusztikus zene 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-
keyboard, számítógépes zene 
 
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
Néptánc 
Társastánc  
Moderntánc  
Kortárstánc 
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészeti tanszak  
Fém– és zománcműves tanszak  
Fotó és film tanszak  
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Grafika és festészet tanszak  
Környezet– és kézműves kultúra tanszak 
Szobrászat és kerámia tanszak 
Textil– és bőrműves tanszak  
 
SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
Színjáték tanszak 

 
A szabad kapacitás kihasználása érdekében:  
Orosháza kulturális és művészeti hagyományainak ápolása, fejlesztése: kul-
turális programok szolgáltatása, előadások, rendezvények szervezése, le-
bonyolítása.  
Orosháza közoktatási intézményei művészeti-nevelési tevékenységének se-
gítése. 
Művészeti egyesületek, együttesek támogatása.  
Épületeinek, oktatási eszközeinek bérbeadása. 
Szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása. 
Felnőtt tanfolyamok szervezése. 
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncmű-

vészeti, szín- és bábművészeti ágban  
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység. 
855200 Kulturális képzés 

26.2. Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke:  nem végez.” 
2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti módosítást tartalmazó, az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okirat 
kiadására. 

Felelős: Miszlai József irodavezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért, 
Szűts Gézáné irodavezető a tájékoztatásért,  
Jakab Annamária igazgató a szervezési és tájékoztatási feladatok vég-
rehajtásáért 
 

Határidő: a bejelentésre 10 nap, egyebekben folyamatos” 
 

K.m.f. 
 
 
 
 (: Dr. Dancsó József :)   (: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária :) 
 polgármester címzetes főjegyző 



Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése és 90. §-a,1 az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §, 10. § és 12. §-a2

 

, alapján 
az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK  
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

I. Általános rendelkezések 

1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 

2. Rövid neve: Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
3. PIR szám/OM azonosító: 634575/039478 
4. Székhelye: 5900 Orosháza, Vörösmarty u. 3/a. 
5. Működési, illetékességi területe(i): 
 - Orosháza közigazgatási területe – feladat-ellátási kötelezettséggel, 
 - Orosháza vonzáskörzete – a szabad kapacitás kihasználásáig. 
6. Alapító neve: Orosháza Város Önkormányzata 
 Alapító címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
7. Irányító szerve:  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Irányító szerv címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
8. Fenntartó, és felügyeleti szerv 
 neve: Orosháza Város Önkormányzata  
 címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
9. A költségvetési szerv típusa az alapító szerint: 

  helyi önkormányzati költségvetési szerv3

10. Költségvetési szerv jogállása: 
 

 helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 

                                                 
1 A jogszabályi hivatkozást módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2011. 
(V.20.) Kt.sz. határozata. 
2 A jogszabályi hivatkozást módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2011. 
(V.20.) Kt.sz. határozata. 
3 A 9. pontban szereplő, a Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 15-16. §-a szerinti típusba 
sorolás az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény 135. § (9) bekezdése alapján 2010. augusztus 15. napján hatályát vesztette, törölte Orosháza Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2011. (V.20.) Kt.sz. határozata.  
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12. Vagyon feletti rendelkezés joga: megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló 
vagyon szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és 
megterhelése kivételével. 

13. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
működő költségvetési szerv, alaptevékenységét önállóan látja el. 

 A szellemi és fizikai támogató tevékenységeket (ezen belül különösen a pénz-
ügyi-gazdasági feladatokat) az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gond-
noksága látja el megállapodás alapján. 

14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: a költségvetési szerv 
vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján, határozott időre. 

 15. Képviseletére jogosult: az igazgató 
 16. Számlaszáma: 11733041-15347794-39870009 
 17. Adószám: 16652778-1-04 

II. Egyéb rendelkezések 

18. 4
Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a,; Ady Endre u. 11.; Vörösmarty u. 4.; Ifjúság 
u. 7; Eötvös J. tér 2.; Iskola u. 36.; Kossuth u. 3.; Táncsics u. 27.; Nagyszénás, 
Táncsics u. 27/2.; Március 15. tér 7.; Gádoros, Iskola u. 4.; Medgyesegyháza, 
Luther u. 7.; Kossuth Lajos tér 25.; Kardoskút, Kossuth utca 2.; Pusztaföldvár, 
Jókai u. 12.; Táncsics M. u. 65. Csanádapáca, Szent Gellért út 30. 

  Telephelye(i):    

19.  Tag/részintézménye(i): nincs 
20.  Tagozata: nincs 
21.  Típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 
22.  Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: 1500 
23. Férőhelyek száma: 1500 
24. Évfolyamok száma: 12 
25.  Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., valamint a szakképzésről szóló 

1993. évi LXXVI. törvény szerinti művészeti nevelés és oktatás  
26. 5

 26.1 Alaptevékenységek: 
 Tevékenységei: 

Szakágazat száma: 852020  Alapfokú művészetoktatás 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv,. az alapfokú művészetoktatás köve-
telményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. 
(VI. 10.) MKM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI.08.) MKM rendelet alapján a költségvetési szerv/intézmény alapte-
vékenységként az alábbi tevékenységeket látja el: törvényben, Pedagógiai Prog-
ramjában valamint a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feladatai el-

                                                 
4 Módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2011. (V.20.) Kt. sz. határozata. 
5 Módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2011. (V.20.) Kt. sz. határozata. 
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látásának keretei között felelős a tanulók tehetségének kibontakoztatásáért, pá-
lyairányításáért, művészeti neveléséért. 
Művészeti ágak:  Tanszakok: 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, kla-
rinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxo-
fon, ütő, gitár, zongora, szintetizátor, hegedű, 
brácsa, gordonka, nagybőgő. 

Zeneművészet: Vokális tanszak: magánének, jazzének. 
Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zene-
irodalom, improvizáció. 
Népzene tanszak 
Mandolin tanszak 
Egyéb tanszak: kamarazene. 

Táncművészet:  modern-kortárstánc, társastánc, néptánc, balett. 
Képző-és iparművészet: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő, grafika, 

szobrászat, festészet, bábkészítő, foto-videó, textil-
műves.  

Színművészet-bábművészet: színjáték. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának beveze-
téséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 
3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a fentiek mellett, a 2011/2012-es tanév-
től felmenő rendszerben az alábbiak szerint: 
 
 
ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
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  
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő  
Vokális tanszak tantárgya: magánének  
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet  
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene  
Elektroakusztikus zene 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, 
számítógépes zene 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
Néptánc 
Társastánc  
Moderntánc  
Kortárstánc 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Képzőművészeti tanszak  
Fém– és zománcműves tanszak  
Fotó és film tanszak  
Grafika és festészet tanszak  
Környezet– és kézműves kultúra tanszak 
Szobrászat és kerámia tanszak 
Textil– és bőrműves tanszak  

SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
Színjáték tanszak 
A szabad kapacitás kihasználása érdekében:  
Orosháza kulturális és művészeti hagyományainak ápolása, fejlesztése: kulturális 
programok szolgáltatása, előadások, rendezvények szervezése, lebonyolítása.  
Orosháza közoktatási intézményei művészeti-nevelési tevékenységének segítése. 
Művészeti egyesületek, együttesek támogatása.  
Épületeinek, oktatási eszközeinek bérbeadása. 
Szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása. 
Felnőtt tanfolyamok szervezése. 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 

szín- és bábművészeti ágban  
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység. 
855200 Kulturális képzés 

26.2. Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke:  nem végez. 
 27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati esz-

közei. 
 28. Helyrajzi szám: 22; 2387; 2374 
Orosháza, 2011. május 20. 

  Dr. Dancsó József 
  polgármester 
Záradék: 
 
A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola jelen egységes szerkezetbe foglalt, 2011. 
szeptember 1. napjától hatályos alapító okiratának kiadására Orosháza Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 199/2009. (V.8.) Kt. számú határozata, valamint 
az alapító okiratot módosító 342/2009. (IX.25.) Kt. számú és 144/2011. (V.20.) Kt. 
számú határozata alapján került sor. 
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