
 

 

 „A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

 
199/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) egyetért az Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménye Alapító Okiratának módosításával és az 
egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

 
2.) felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításából eredő 

változásokat az intézményi szabályozókban vezesse át és terjessze azt a 
Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 
Felelős: Németh Béla polgármester az alapító okirat aláírásáért,  

Miszlai József osztályvezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért, 
Kisné Bor Emília mb. osztályvezető a tájékoztatásért,  
az intézmény vezetője a szervezési és tájékoztatási feladatok 
végrehajtásáért, valamint a szabályozók módosításáért 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen”  



 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-a 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 szerv 
 A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 

  közszolgáltató költségvetési szerv 
 A költségvetési szerv fajtája: közintézmény 
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. 

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. 
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 A szellemi és fizikai támogató tevékenységeket (ezen belül különösen a 
pénzügyi-gazdasági feladatokat) az Oktatási és Közművelődési Intézmények 
Gondnoksága 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.  Telephelye(i):  
  Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a; Orosháza, Ady Endre u. 11.; Orosháza 

Város Általános Iskolája, Vörösmarty u. 4., Ifjúság u. 9., Eötvös J. tér 2. és 
Iskola u. 36.; Petőfi Kulturális Kht. Orosháza, Kossuth u. 1.; Czabán Samu 
Általános Iskola, 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 27/2.; Czabán Samu 
Művelődési Ház, 5931 Nagyszénás, Március 15. tér 7.; Némann Valéria 
Általános Iskola, 5932 Gádoros, Iskola u. 4.; Body-Fitt Center Orosháza, 
Táncsics u. 27.; Általános Iskola 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7; 
Művelődési Ház és Könyvtár 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 25. 

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. 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 működéséről 
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 rendeletében meghatározott 
feladatai ellátásának keretei között felelős a tanulók tehetségének 
kibontakoztatásáért, pályairányításáért, művészeti neveléséért. 
Művészeti ágak:  Tanszakok: 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, 
klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, 
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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.  

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

 Intézmény támogatás 
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 

26.2  Kiegészítő tevékenységek: 
A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységhez kapcsolódóan az alábbi, 
valamint szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kiegészítő 
tevékenységeket látja el: 
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. 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek 
 26.3 Kisegítő és vállalkozási tevékenységek és azok mértéke:  nincs 

 27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati 
eszközei. 

 28. Helyrajzi szám: 22; 2387; 2374 

Orosháza, 2009. május 8. 

  Németh Béla  
  polgármester  
 
Záradék: 
 
A jelen alapító okiratot Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
199/2009. (V.8.) Kt.sz. határozattal fogadta el. 
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