
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. június  16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
V-157/22.794-25/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy: Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
 

1.) A Közgyűlés a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (26. sz. melléklet) 

 
Az Alapító Okiratból törli: 

- a bevezető részből „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény”szöveget, 

- az intézmény típusa szövegrészből „közszolgáltató költségvetési szerv” szöveget,   
- az „Alaptevékenységet  kiegészítő, végezhető tevékenysége” címet és a: 
- „900121-2 Zeneművészeti tevékenység 
- 900200-2 Előadó - művészeti tevékenységet kiegészítő. tevékenység 
- 900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” szöveget, 
-„Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti.” mondatot, valamint 
- az intézmény szakágazati számaiból valamennyi, tevékenység jellegét meghatározó, (-1 ill. 

-2 jelű) technikai kódot. 
 

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 

címet a: 
- „89044 Közfoglalkoztatás 
- 890441 közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
- 890442 közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás)” szöveggel. 
 

Az alapító okiratot módosítja: 
 

- Az Alapító okiratban „Az intézmény feladatellátási funkciója” címet „Az intézmény 
gazdálkodási jogköre” címre. 

 
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
címben: 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenységen belül: 

- a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása" – technikai kódja 910120-ról 910121-re 
módosul. 



 

 
 

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 
 

Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
Határid ő:   2011. augusztus 31. 
 

 
2.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító 

okirat aláírására és elrendeli  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő 
megküldésére. 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály Közoktatási Osztálya 
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határid ő:  a közgyűlés döntését követő 8 napon belül 

 
3.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az 

alapító okiratban bekövetkezett változásokat  – adatszolgáltatási kötelezettségének 
megfelelően – a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse. 

 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Közoktatási Osztály 
Közreműködik :  az érintett intézmény vezetője 
Határid ő:    a közgyűlés döntését követő 15 napon belül 
 
 

K. m. f. 
 
 
 Dr. Csiszár Miklós sk.     Dr. Kriza Ákos sk. 
         jegyző           polgármester 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
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 26. sz. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 (Egységes szerkezetben) 
 
Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján adja ki. 
 
Az intézmény neve:               Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola,     
                                                                       Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                     
 
Az intézmény OM azonosítója:             039505 
Az intézmény törzsszáma:                             473150 
 
Az intézmény székhelye:              Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola,     
                                                                       Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                     
Címe:                                                             3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4. 

 
Az intézmény tagintézménye:              Erkel Ferenc Alapfokú Zeneoktatási Intézmény  
Címe:                 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 57.  

 
Az intézmény alapító szerve:                         Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Címe:                 3525 Miskolc, Városház tér 8.  
 
Az alapítás éve:               1952 

 
Az intézmény fenntartója és irányító           
szerve:                                                            Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
                                                                       (mint jogutód) 
Címe:                                                             3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
Az intézmény közfeladata:                             közoktatási feladat ellátása 
Az intézmény típusa:                                      közintézmény 
                                                                       12 évfolyammal működő alapfokú  
                                                                        művészetoktatási intézmény 
 
Az intézmény egységei:                                 Előképző: 2 évfolyam 

                                                                     Alapfok:   4-6 évfolyam 
                                                                     Továbbképző: 4 évfolyam      

Tagozat megnevezése:                                    nappali tagozat 
 
Az intézménybe felvehető maximális  
tanulólétszám:                           Palóczy u.:                 750 fő 

                 Kiss tábornok u.:            600 fő 
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása: 
-852010 – Alapfokú oktatás 
8520-Alapfokú oktatás 
-852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
 
8559-Egyéb felnőttoktatás 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
8560- Oktatást kiegészítő tevékenység 
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-856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
6820-Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
-682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
-682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
9001-Előadó-művészeti tevékenység 
-900121 Zeneművészeti tevékenység 
 
9002- Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
-900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
 
9004-Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
-900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 - 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 - 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 - 910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai 
- 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel  
 
89044 Közfoglalkoztatás 
- 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú     
közfoglalkoztatás) 
  
 Alaptevékenysége:                                        - Alapfokú művészetoktatás keretében zenei   
                                                                          művészeti kifejezőkészség megalapozása             

                                                                     - Szakirányú továbbtanulásra való felkészítés 
 
Oktatott művészeti ág:                                   - Zeneművészet 
  
Tanszakok:                                                        Szolfézs előképző 
                     Szolfézs 

                                                                         Zeneirodalom-zenetörténet 
                                                                         Furulya 
                                                                         Fuvola 
                                                                         Oboa 
                                                                         Klarinét 
                                                                         Fagott 
                                                                         Trombita 
                                                                         Harsona 
                                                                         Kürt 
                                                                         Tenorkürt 
                                                                         Tuba 
                                                                         Saxofon  
                                                                         Hegedű 
                                                                         Gordonka 
                                                                         Gordon  
                                                                         Basszusgitár                                                        

                                                                            Zongora 
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                                                                         Gitár 
                                                                         Magánének 
                                                                         Ütő 
                                                                         Kórus 
                                                                         Zenekar 
                                                                         Kamarazene                                                                                           

 
Az intézmény működési körzete:                       Miskolc  

 
Az intézmény gazdálkodási jogköre:              Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
                                                                           szerv 
 
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:     Önállóan gazdálkodó, előirányzataival   
                                                                          teljes jogkörrel rendelkező helyi  
                                                                          önkormányzati költségvetési intézmény 
 
Az intézmény vezetője:                 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 

                    által nyilvános pályázat útján határozott 
                    időre megbízott igazgató 

 
Az intézményvezetőre vonatkozó              
foglalkoztatási jogviszonyt  szabályozza:        1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak  
                                                                          jogállásáról 
                                                                          1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
                                                                          1959. évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyvről 
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó       
foglalkoztatási jogviszony:                              1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak  
                                                                          jogállásáról 
                                                                         1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
 
A feladatellátást szolgáló ingatlan  
vagyon:       A 2.557 hrsz.-on 3.030 m2 területű in- 

        gatlanon lévő (Palóczy u. 4.) isko- 
        laépület. 

        A 32.882/1 hrsz.-on 5.369 m2 területű in- 
        gatlanon lévő (Kiss tábornok u. 57.) iskolaépület 
 

A vagyon feletti rendelkező:                          Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése                                        
 
 
Záradék: A Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 16. napján 
tartott ülésén a  V-157/22.794-25/2011. sz. határozatával 2011. augusztus  31. napi hatállyal 
jóváhagyta. 
 
Miskolc, 2011. június 16. 

 
 
 
                      Dr. Csiszár Miklós                   Dr. Kriza Ákos    


