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 ALAPÍTÓ OKIRAT 

„Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” 
intézményi szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 
alábbi alapító okiratot adom ki: 

A köznevelési intézmény 
1. Hivatalos neve:1 Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

1.1. Rövid neve(i):2 Sándor Frigyes Zeneiskola AMI 
2. Feladatellátási helye(i)3 

2.1. Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/a 
3. Alapító és fenntartó neve és székhelye:4 
4. Típusa: 

§ alapfokú művészeti iskola, 5 
5. OM azonosító:6 039544 
6. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 

6.1. Köznevelési alapfeladatok:7 
− alapfokú művészetoktatás8 

§ zeneművészeti ág 9  
- Fafúvós-, rézfúvós-, kamarazene tanszak 
- Vonós-, akkordikus tanszak 
- Billentyűs tanszak 
- Zeneismeret-, vokális-, jazz billentyűs és pengetős tanszak 

6.2. nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszám:10 550 fő 

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma : 12 évfolyam 
 

                                                             
1 20/2012. EMMI rendelet 123-127. § 
2 A tagintézmény nevét nem itt kell felsorolni. Hivatalos névre példa: Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, 
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium. Rövid név: Petőfi Szakközép- és Szakiskola, Petőfi Általános Iskola és 
Gimnázium.  
3 nem alkalmazható rövidítés, példa: Bagod, Kossuth Lajos út 15. A közterület nevét utca, tér, út stb. megnevezéssel kell 
megadni, a közterület egyedi elnevezését tulajdonnév esetén teljes névvel kell kiírni, ingatlan nyilvántartás alapján. 
Széchenyi I. helyett Széchenyi István” 
4 Egyelőre kérjük üresen hagyni! 
5 Amennyiben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (4) bekezdése szerinti 
intézményről van szó 
6 2012. december 31-én a köznevelési információs rendszer szerinti azonosító. 
7 Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
8 tankszakok felsorolása felmenő rendszerben bevezetett új tanszakok megnevezése. A kifutó „régi” elnevezésű tanszakokat 
pedagógia programban kell csak felsorolni 
9 tanszakokat művészeti ág bontásban kell megadni, csak azt kell felsorolni ami a ped. program szerint ellátható 
10 Az épület használatba vételi engedélye, egyéb építésügyi irat, közegészségügyi, tűzoltósági szakvélemény alapján az épület 
köznevelési célú nevelésre, oktatásra alkalmas területén, egy adott pillanatban az intézmény hány gyermeket és tanulót tud fogadni. 
A bérbeadónak akkor is a teljes létszámot kell megadnia, ha az épületben működik másik nevelési-oktatási intézmény. Az óvodás 
gyermekek, tanulók és kollégiummal jogviszonyban állók számát egy létszámként kell megadni, ha mind óvodai, iskolai és 
kollégiumi feladatot is ellátnak az épületben.  
Ellenőrzésül szolgálhat a beírt adathoz intézményi szinten összesített és az OSAP jelentés a02t13-as adattábláján az egyes nevelési és 
iskolai feladatokhoz beírt adatok. 
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6.4. Iskolai könyvtár ellátásának módja: 
− saját szervezeti egységgel 

6.5. Különleges pedagógiai célok megvalósítása:11 
− képesség-kibontakoztató felkészítés 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 
feladatellátási hely szerint  
pontos cím12: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/a 
helyrajzi szám: 135 
hasznos alapterület:  460 nm 
jogkör: vagyonkezelői / vagyonhasználati jog KLIK13 
működtető neve: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1-2.)14 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

Dunaújváros, 2013. február 1. P.H. 

 irányító, alapító jogkör gyakorlója 

                                                             
11 Csak akkor önálló pont, ha az egész intézményre jellemező. Ha többcélú intézményben csak egy feladathoz, egy részfeladathoz, 
vagy nem mindegyik köznevelési feladatot ellátó épülethez kapcsolódik, akkor az adott feladatellátási helynél kell feltüntetni. 
12 tér, utca, út pontos kiírásával, tulajdonnevek ingatlan nyilvántartás szerinti megnevezéssel. 
13 értelemszerűen a megfelelőt kell kiválasztani; amennyiben vagyonhasználati jogkör van a KLIK-nél a következő sor is kitöltendő 
14 Ha ilyen nincs, nem kell róla rendelkezni. 


