
Városi Önkormányzat                

 

Polgármesterétől 

H-2740 Abony 

Kossuth tér 1. 

Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

Jegyzői Titkárság 

                                       Az előterjesztést megtárgyalta:  

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  

Pénzügyi Bizottság 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

       

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012.  május 31-i ülésére                                                             
Intézmények Alapító Okiratainak módosítására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2012. (IV.12.) számú határozatában 

kinyilvánította azon szándékát, hogy a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő 

tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat keretein belül megépítésre 

kerülő Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ építésének idejére a 

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

- székhelye az alábbira módosul: 2740. Abony, Klapka György utca 11/a  hrsz. 2018/1 

             

- telephelyei az alábbiakkal egészülnek ki:  

2740. Abony, Kossuth tér 18. hrsz. 5503/1 

2740. Abony Kálvin János u. 3. hrsz. 3328/1 

2740. Abony Kálvin János u. 5. hrsz. 3329 

2740. Abony Vasút út 118. hrsz. 4136 

2740. Abony Nagykőrösi út 3. hrsz. 5502 

  

A fenti intézményi átszervezés határozott időre, 2012. július 01. napjától 2013. augusztus 15. 

napjáig szól. 

    

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (3) bekezdése szerint a 

fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi  

 az intézmény alkalmazotti közösségének,  

 az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),  

 az iskolai diákönkormányzatnak,  

 a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi nemzetiségi 

önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületének,  

 szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét.  

 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 



 

 

 

A Kt. rendelkezéseinek megfelelően a véleményezésre jogosultak (diákönkormányzat, alkalmazotti 

közösség, szülői szervezet) megküldték véleményüket az új telephelyekre vonatkozóan. 

(Előterjesztés 1. számú melléklete)   

   

A Kt. rendelkezéseinek megfelelően a Kormányhivatal által javasolt 3 fő független szakértői közül 

kiválasztott Bokor György közoktatási szakértő a szakvéleményt elkészítette.  

(Előterjesztés 2. számú melléklete)   

  

A Kt. 88. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az intézményátszervezéssel kapcsolatos 

döntés meghozatalához szükséges Kormányhivatali állásfoglalás bekérése megtörtént.  

  

A szakértő javaslatát az Alapító Okirat módosítására a telephely és székhely tekintetében az 

alábbiak szerint tette meg:  

 

 - székhely:    2740. Abony, Klapka György utca 11/a hrsz. 2018/1, ahol a székhely és    

legfeljebb három oktató terem kialakítása jól megoldható. 

             

      - telephelyei:  -  Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

    2740 Abony, Kálvin J. u. 11. szám alatti épülete, mely jelenleg is az intézmény 

telephelyét képezi, az alapító okirat e tekintetben változtatást nem igényel 

 

-  Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

    2740 Abony, Vasút u. 118. szám alatti épület, mely kis ráfordítással alkalmassá 

tehető a Zeneiskolai oktatás egy részének elhelyezésére, ill. oktatást kiegészítő 

tevékenységek elvégzésére 

 

-   Somogyi Imre Általános Iskola főépülete 2740 Abony, Szelei u. 1. szám alatt – 

mely szintén szerepel a Zeneiskola alapító okiratában, mint telephely – az 

átmeneti tanév során néhány (2-3) tanteremben megoldható az oktatás   

 

-   Somogyi Imre Általános Iskola telephelyein Abony, Kálvin János út 3. és 5. 

szám alatt a csoportos foglalkozások egy része megoldható (szolfézs, zeneovi) 

 

-   Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely telephelyén, 

Abony, Báthory u. 2. szám alatt 2-3 kisebb tanterem jól használható hangszeres 

oktatáshoz. 

 

Az elkészített szakvéleményben foglaltak szerint a szakértő a Nagykőrösi út 3. szám alatt található 

épületet jelen állapotában nem találja alkalmasnak a zeneoktatás céljaira, valamint a Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola – Abony, Kossuth tér 18. – udvarán található két tantermes épület 

igénybevételére nincs szükség.  

 

A szakértő javasolja továbbá az Abony, Csillag Zs. u. 2. szám alatti telephely törlését. 

 

Az összegző állásfoglalás szerint „a helyi önkormányzat az átszervezést követően is magas 

színvonalon gondoskodik alapfokú művészetoktatási feladatainak ellátásról, különös tekintettel az 

átmeneti időt követően, a pályázati cél megvalósítását követően korszerűbb zeneiskolai oktatás 

megvalósítására.” 

 

 

 



 

 

2.)  

 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2012. (IV.12.) számú határozatában 

kinyilvánította azon szándékát, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény telephelyei közül a Vasút út 118. sz. hrsz. 4136 sz. ingatlan kerüljön 

törlésre. 

 

A Kt. által előírt véleményezési eljárás lefolytatásra került, a véleményezésre jogosultak 

(diákönkormányzat, alkalmazotti közösség, szülői szervezet) megküldték véleményüket a Vasút út 

118. szám alatt fekvő telephely Alapító Okiratból törlésére vonatkozóan.    

(Előterjesztés 3. számú melléklete)   

  

 Bokor György közoktatási szakértő e tekintetben is elkészítette a szakvéleményét. (Előterjesztés 4. 

számú melléklete)   

 

A szakvéleménye megállapítása szerint, az iskolában a Vasút út 118. sz. alatti telephely törlését 

követően is biztosított az oktatás további, megfelelő színvonalú igénybe vétele. 

 

A Kt. 88. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kormányhivatal ezzel kapcsolatban is 

megkeresésre került az állásfoglalás megküldése végett. 

 

3.) 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2012. (IV.12.) számú határozatában 

kinyilvánította azon szándékát, hogy a Somogyi Imre Általános Iskola feladatellátását szolgáló 

vagyonként szereplő Abony, Apponyi Albert utca 1. szám alatt ingatlant más szerv 

vagyonkezelésébe kívánja átadni. 

 

A fentiek tekintetében a véleményezési eljárás a jogszabályban foglaltak szerint lefolytatásra 

került. A véleményezésre jogosultak (diákönkormányzat, alkalmazotti közösség, szülői szervezet) 

megküldték véleményüket a módosulásra vonatkozóan. (Előterjesztés 5. számú melléklete)   

 

A Kt. rendelkezéseinek megfelelően a Kormányhivatal által javasolt 3 fő független szakértői közül 

kiválasztott Czifra Zsuzsanna közoktatási szakértő a szakvéleményt elkészítette.  

(Előterjesztés 6. számú melléklete)   

 

A szakvélemény szerint a tervezett intézkedésnek nincs negatív hatása az iskola számára, nem jár a 

gyerekek, szülők számára aránytalan teherrel, a nevelési-oktatási színvonal továbbra is zavartalanul 

biztosítható marad. Az átszervezés után javasolt, hogy intézmény a terem új fenntartójával kössön 

határozatlan idejű megállapodást a teremhasználatra, és a továbbiakban is térítésmentesen 

használhassa azt. 

  

A Kt. 88. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kormányhivatal ezzel kapcsolatban is 

megkeresésre került az állásfoglalás megküldése végett.  

 

 

4.)  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt 2012. január 01-től az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény hatályon kívül helyezte, ezért szükséges az Alapító Okiratok 

jogszabályi felhatalmazásra való hivatkozásának (Bevezető részének) a változások szerinti 

módosítása.  

 

 

 



 

 

5.) 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2012. (IV. 12.) számú képviselő-testületi 

határozatában arról döntött, hogy a Somogyi Imre Általános Iskola feladatellátást szolgáló 

vagyonaként szereplő Abony, Apponyi Albert u. 1. szám alatti ingatlant („birkózó terem”) más 

szerv vagyonkezelésébe kívánja adni. A képviselő-testület kérte továbbá, hogy a 2012. május 31-i 

testületi ülésre készüljön javaslat arra vonatkozóan, hogy a fent megjelölt ingatlan felett mely szerv 

gyakorolja a vagyonkezelői jogokat. 

 

A „birkózó teremben” jelenleg testnevelés oktatás folyik, valamint a délutáni és esti órákban 

birkózó és kick-boksz edzést tartanak, így célszerű olyan intézmény vagyonkezelésébe adni, 

amelynek tevékenysége elsődlegesen sporttevékenységre vonatkozik. 

 

A Somogyi Imre Általános Iskola intézményátszervezésére vonatkozó szakértő véleményben 

foglaltak szerint a tervezett intézkedésnek nincs negatív hatása a Somogyi Imre Általános Iskola 

számára, a nevelési-oktatási színvonal továbbra is zavartalanul biztosítható marad. A vagyonkezelői 

jog átadását követően a Somogyi Imre Általános Iskola továbbra is ingyenes használatába kapja a 

„birkózó termet”. 

 

A fentiekre figyelemmel javasolt az Abony, Apponyi Albert u. 1. szám alatti ingatlant az Abony 

Városi Sportcsarnok vagyonkezelésébe adni. 

 

A módosító okiratok, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok a határozati javaslat 

mellékletét képezik. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslatok 

elfogadását:  
 

…/2012. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat   

Intézmények Alapító Okiratainak módosításról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1.       a.)     A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 1. 

sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

          b.)    A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 2. 

sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

2.       a.)   A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

b.)   A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító     

      Okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

3.      a.)   A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 5. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

         b.)   A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 



 

 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az Alapító 

Okiratok módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok 

aláírására, továbbá a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséhez 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Abony, Apponyi 

Albert u. 1. szám alatt fekvő ingatlan (birkózó csarnok) 2012. szeptember 01 napjától az  

Abony Városi Sportcsarnok vagyonkezelésébe kerüljön. Felkéri a polgármestert, hogy az 

ennek végrehajtásához szükséges döntéseket készítse elő és terjessze a Képviselő-testület 

soron következő munkaterv szerinti ülése elé. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   
Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. dr. Balogh Pál jegyző 

4. Dr. Vörös Mária aljegyző 

5. Valamennyi Osztályvezető 

6. Valamennyi Intézményvezető 

7. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 
 

 

Abony, 2012. május 15. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. 

           polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

…/2012. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 
 

 

BIHARI JÁNOS ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Alapító Okiratának  

 

5. számú módosító okirata  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető részének a helyébe a következő Bevezető rész lép: 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

    

Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

2012. július 01. napjától 2013. augusztus 15-ig: 

 

Székhelye: 2740. Abony, Klapka György utca 11/a hrsz. 2018/1 

             

A költségvetési szerv telephelyei: 

 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2740 Abony, Kálvin J. 

u. 11. szám alatti épülete hrsz: 3344 

Somogyi Imre Általános Iskola főépülete 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856 és telephelyei, Abony, 

Kálvin János út 3. szám hrsz: 3328/1 és 5. szám hrsz: 3329 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely telephelye, Abony, Báthory u. 2. 

hrsz. 3297  

2740 Abony, Vasút út 118. hrsz: 4136 

  
   

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2012. május …                               

 

 



 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit  

 polgármester 
 

 

 

…/2012. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete 

 

BIHARI  JÁNOS ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY 
 

Alapító Okirat 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin János u. 1.  

A költségvetési szerv telephelye:  

 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2740 Abony, Kálvin 

J. u. 11. hrsz: 3344 

Somogyi Imre Általános Iskola: 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856 

Abonyi Lajos Művelődési Ház,  

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely: Abony, Báthory u. 2. hrsz. 3297 

 

2012. július 01. napjától 2013. augusztus 15-ig: 

 

Székhelye: 2740. Abony, Klapka György utca 11/a hrsz. 2018/1 

             

A költségvetési szerv telephelyei: 

 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2740 Abony, Kálvin J. 

u. 11. szám alatti épülete hrsz: 3344 

Somogyi Imre Általános Iskola főépülete 2740 Abony, Szelei u. 1. hrsz: 856  

Somogyi Imre Általános Iskola telephelyei: Abony, Kálvin János út 3. szám hrsz: 3328/1 és Abony, 

Kálvin János út 5. szám hrsz: 3329 

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely telephelye: Abony, Báthory u. 2. 

hrsz. 3297  

2740 Abony, Vasút út 118. hrsz: 4136 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény feladata az alapfokú művészetoktatás, zeneművészet és táncművészet. A 

művészetoktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 



 

 

3. Alaptevékenység besorolása 2010. évtől érvényes szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520      Alapfokú oktatás      

 

 

Alaptevékenység szakágazat száma:  

            852020 Alapfokú művészetoktatás 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti,  

             szín-és bábművészeti ágban 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

Az intézmény ellátási területe Abony város közigazgatási területére és a kistérség településeire 

terjed ki. 

 

5. A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6.   Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 

irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

10. A költségvetési szerv típusa: Alapfokú művészetoktatási intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 



 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 315 fő 

 

14. Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 

15. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: 

 

Zeneművészeti ág: 

Zongora tanszak: zongora 

Vonós tanszak: hegedű, mélyhegedű, gordonka, bőgő 

Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet 

Fúvós tanszak: 

-fafúvós hangszerek: furulya, oboa, klarinét, fuvola, szaxofon 

-rézfúvós hangszerek: trombita, vadászkürt, harsona, tenor- és bariton, kürt, tuba 

Magánének tanszak 

Gitár tanszak 

Ütő tanszak 

Kamarazene tanszak 

 

2011. szeptember 1-jétől érvényes felmenő rendszerben a 2011/2012. tanévben kezdődő 

képzésekre vonatkozóan: 

 

Főtárgyak 

         Fafúvós tanszak tantárgyai 

                    furulya  

                    fuvola  

                    klarinét  

                    szaxofon  

          Rézfúvós tanszak tantárgyai 

                    trombita  

                    kürt  

                    harsona-tenorkürt-baritonkürt 

                    tuba  

          Akkordikus tanszak tantárgyai 

                    gitár  

                    ütő  

          Billentyűs tanszak tantárgyai 

                    zongora  

          Vonós tanszak tantárgyai 

                    hegedű  

                    brácsa  

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FUVOLA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/klarinet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/SZAXOFON.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TROMBITA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/kurt.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TUBA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/gitar.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/uto.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZONGORA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/bracsa.doc


 

 

                    gordonka  

                    nagybőgő  

          Vokális tanszak tantárgya 

                    magánének  

          Zeneismeret tanszak tantárgyai 

                    szolfézs  

                    zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól) 

                    zeneelmélet (5. évfolyamtól) 

          Kamarazene tanszak tantárgya 

                    kamarazene (továbbképző évfolyamoktól) 

 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.    P.H. 

------------------------------------------------------ 

 alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

                                                                                alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 191/2011. (V.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2011. május 26. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

                                                                     alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/GORDONKA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/nagybogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/maganenek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc


 

 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 258/2011. (VII.14.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2011. július 14. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

                                                                 alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a …/2012. (V.31.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2012. május 31. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

                                                                 alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
…/2012. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete 

 

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY  

Alapító Okiratának  

5. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető részének a helyébe a következő Bevezető rész lép: 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

 
Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

 

2740 Abony, Vasút út 118. hrsz. 4136 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2012. május 31. 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

…/2012. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete 

 

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Alapító Okirata 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Rövid neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI  

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin út 11. 

A költségvetési szerv telephelye:  

 

2740 Abony, Szolnoki út 7. hrsz.: 3260 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 

A költségvetési szerv feladata továbbá: 

- A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja 

alapján az iskola tankötelezettséghez kapcsolódó feladatainak ellátása. 

- Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az 

általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére 

irányul. 

- Az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. 

- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztést szolgáló fejlesztő csoportok 

létrehozása.  

- Tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók, illetve nem sajátos nevelési 

igényű, de jogszabály alapján meghatározott, szakorvos által kiállított orvosi igazolás 

alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók oktatása, egyéni felkészítése.  

- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító 

képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése 



 

 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály 

- Tehetséggondozás 

-      Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 

 

 

3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

      Alaptevékenység szakágazat száma:  

            852010 Alapfokú oktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 
852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  (1-4. évfolyam) 

- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 1.-4. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegennyelv oktatás, 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 

- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 5.-8. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegennyelv oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágban 
 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között  
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

                         - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra  

                            vissza nem vezethető    tartós és súlyos rendellenessége 

 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között 2011. szeptember 01-től 

hatályos szabályozás szerint 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 



 

 

rendellenessége 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos  

 rendellenessége 
 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között  
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

                         - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra  

                           vissza nem vezethető  tartós és súlyos rendellenessége 

 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között 2011. szeptember 01-től 

hatályos szabályozás szerint 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 

                      - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos               

                       rendellenessége 
    

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911       Általános iskolai napköziotthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 

  

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

- Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

- Az intézmény működési (felvételi) körzete Abony város területén belül a 40-es főútvonal 

által határolt déli városrész, szabad iskolaválasztás mellett. 

 

5. A költségvetési szerv neve, székhelye: 

 

A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

 

 Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 



 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 900 fő 
      Az alapfokú művészetoktatási intézménybe felvehető maximális tanulószám: 400 fő.  

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 
      Az alapfokú művészetoktatási évfolyamok száma: 12 évfolyam 

- előképző 2 évfolyam 

- alapfok: 6 évfolyam 

- középfok: 4 évfolyam. 
 

15. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:  

 



 

 

- Táncművészet: 

- társastánc 

- modern kortárs tánc 

- néptánc 

- képző- és iparművészet: 

- szobrászat 

- szín- és bábművészet:  

- színjátszás 
 

2011. szeptember 1-jétől érvényes felmenő rendszerben a 2011/2012. tanévben kezdődő 

képzésekre vonatkozóan: 

 

             -   Táncművészeti ág: 

-néptánc tanszak 

-társastánc tanszak 

-moderntánc tanszak 

                        -  Képző- és iparművészeti ág: 

-képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú 

évfolyam) 

-Szobrászat és kerámia tanszak a 4. alapfokú évfolyamtól a 

továbbképző 10. évfolyamáig 

 - Színművészeti – bábművészeti ág: 

             - színjáték tanszak 

 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.   

       P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

Abony, 2009. augusztus 27. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 



 

 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. december 16. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

   alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 191/2011. (V. 26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2011. május 26. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a ……/2012. (V. 31.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2011. május 31. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

…/2012. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 5. számú melléklete 

 

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 

Alapító Okiratának  
 

5. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat Bevezető részének a helyébe a következő Bevezető rész lép: 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki: 

 

Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

A költségvetési szerv az alábbi telephelyek tekintetében gyakorolja a vagyonkezelői jogot: 

  
Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 

Abony, Kálvin u. 3.  hrsz: 3328/1 

Abony, Kálvin u. 5.  hrsz: 3329 

Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 

 

A költségvetési szerv az alábbi telephely tekintetében vagyonkezelői jogot 2012. szeptember 1. 

napjától nem gyakorol: 

 

Abony, Apponyi u. 1. hrsz: 55 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Abony, 2011. május 26. 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

…/2012. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete 

 

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Alapító Okirata 
 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Abony 

Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja 

ki: 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Somogyi Imre Általános Iskola 

Székhelye: 2740 Abony, Szelei út 1. 

A költségvetési szerv telephelye: 

  
Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 

Abony, Kálvin u. 3.  hrsz: 3328/1 

Abony, Kálvin u. 5.  hrsz: 3329 

Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 

Abony, Apponyi u. 1.  hrsz: 55 

   

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A költségvetési szerv feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

A költségvetési szerv feladata továbbá: 

- A vonatkozó központi dokumentumok és az intézmény helyi pedagógiai programja 

alapján az iskola tankötelezettséghez kapcsolódó feladatainak ellátása. 

- Nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, amely a tankötelezettség teljesítésére, az 

általános műveltség megalapozására, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére 

irányul. 

- Az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. 

- A Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztést szolgáló fejlesztő csoportok 

létrehozása.  

- Tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók, illetve nem sajátos nevelési 



 

 

igényű, de jogszabály alapján meghatározott, szakorvos által kiállított orvosi igazolás 

alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók oktatása, egyéni felkészítése.  

- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító és 

integrációs képesség-kibontakoztató felkészítése 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként két osztály 

- Tehetséggondozás 

-      Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 

 

3. Alaptevékenység besorolása  szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

   Alaptevékenység szakágazat száma:  

            852010 Alapfokú oktatás (művészetoktatás kivételével)  

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 
852011       Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

            (1-4. évfolyam) 

- Emelt óraszámú testnevelés oktatás az 1-4. évfolyamon évfolyamonként 

egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás 

- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 1-4. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam 

- Emelt óraszámú testnevelés oktatás az 5-8. évfolyamon, 

évfolyamonként egy osztály. 

- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás, az 5-8. évfolyamon nívócsoportos 

oktatásban. 

- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése 

- Képesség – kibontakoztató felkészítés, integrációs program 

- Tanulók tankönyvellátása 

- iskolaotthonos oktatás szervezése 

- diáksport 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között  
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

                         - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra   

                            vissza nem vezethető   tartós és súlyos súlyos rendellenessége 



 

 

 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (1-4. évfolyam), integrált keretek között  2011. szeptember 01-től 

hatályos szabályozás szerint 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között  
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége 

                         - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra  

                            vissza nem vezethető  tartós és súlyos rendellenessége 

 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  

oktatása (5-8. évfolyam), integrált keretek között 2011. szeptember 01-től 

hatályos szabályozás szerint 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                     - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos   

                       rendellenessége 
    

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911       Általános iskolai napköziotthoni nevelés 

  

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  

 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területére terjed ki. Az intézmény működési (felvételi) körzete Abony 

város területén belül a 40-es főútvonal által határolt északi városrész, szabad iskolaválasztás mellett. 

 

5. A költségvetési szerv fenntartó szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 



 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati 

eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Intézmény típusa: Általános iskola 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

A költségvetési szerv az alábbiak tekintetében gyakorolja a vagyonkezelői jogot: 

  

Székhely: Abony, Szelei út 1. 

 

Telephely: 

 
Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 

Abony, Kálvin u. 3.  hrsz: 3328/1 

Abony, Kálvin u. 5.  hrsz: 3329 

Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 

 

A költségvetési szerv az alábbi telephely tekintetében vagyonkezelői jogot 2012. szeptember 1. 

napjától nem gyakorol: 

 

Abony, Apponyi u. 1. hrsz: 55 



 

 

 

 

13. Az iskolába felvehető iskolai maximális tanulólétszám: 900 fő 

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.      

P.H. 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. augusztus 27. 

P.H. 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. augusztus 26. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2010. december 16. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 191/2011. (V. 26.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  



 

 

 

Abony, 2011. május 26. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2012. (V. 31.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

Abony, 2012. május 31. 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

  alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


