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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:

212/2012.(VIII.01.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (2011 Budakalász, Budai út 54. OM:
032395) 126/2012.(V.30.) Kt. határozattal módosított alapító okiratát
a Magyar Államkincstár által 2012. július 16-án megküldött
szerkesztési javításokkal módosítja. A Kalász Suli Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt
és a határozat mellékletét képező alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő:   törzskönyvi nyilvántartásba vétel azonnal
Felelős:     polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:



Barna Yvette

BUDAKALÁSZ VÁROS

ALAPÍTÓ OKIRAT
A módosításokkal egységes szerkezetben

I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE - A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE, AZ ALAPÍTÓ

ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME

1. Az intézmény neve: Kalász Suli  Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény rövidített neve:  Kalász Suli és Zeneiskola
2. Az alapító neve:                Pomázi Járás Főszolgabírója 1905.

Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye:

Kalász Suli Általános Iskola  (Budakalász, Budai út 54.)

3. Fenntartó neve:          BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartó címe:                2011  Budakalász, Petőfi tér 1.

4. Felügyeleti szerv  neve: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, jogkörét a Polgármesteri

Hivatal útján gyakorolja

Felügyeleti szerv címe:  2011. Budakalász, Petőfi tér 1.

5. Irányító szerv neve: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Irányító szerv címe: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI, TEVÉKENYSÉGE

1. Székhelye:     2011. Budakalász, Budai út 54.

2. Telephelye:              nincs

3. Típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 33.§.(1)

bekezdés b) pontja szerint)

4. A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai önálló intézményegységei és típusa:

a.) Kalász Suli Általános Iskola  - nyolc évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató iskola  (a közokt. tv.
20.§.(1) bekezdés b) pontja szerint)

b) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   (a közokt. tv. 20.§.(1) bekezdés e) pontja szerint),
Zeneművészeti ág: klasszikus és népzene

5.  A közoktatási intézmény jogállása: önálló jogi személy

6. A közös igazgatású közoktatási intézmény OM azonosítója:  032395

7.       A közoktatási intézmény működési köre:  Budakalász Város közigazgatási területén belül, a fenntartó által

kijelölt beiskolázási körzet.

8. Az intézményegységek alaptevékenysége:

a. Általános iskola - iskolás korú gyermekek általános iskolai oktatása, nevelése 1-8.
évfolyamon, német nemzetiségi nyelv oktatása 1-8. évfolyamon, általános iskolai napközi
ellátása és étkeztetése.



b. Alapfokú művészetoktatási intézmény – zeneművészeti ágban

9. A intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:  A rendelkezésre bocsátott 2279 hrsz.-ú ingatlanvagyon (7940
m2), ami természetben a Budakalász, Budai út 54. sz. alatt található, Budakalász Város Önkormányzat tulajdona.

A 7940 m2 alapterületű ingatlanon 3.576 m2 felépítmény, 16 tanterem és 5 szaktanterem, valamint a
kisegítő helyiségek állnak rendelkezésére.

A feladatellátást szolgálja a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár (2011 Budakalász Szentendrei út 9.)
önálló épülete (Budakalász, Szentendrei út 9/a), amelynek használatát az intézmények együttműködési
szerződésben szabályozzák. 

10. A közös igazgatású közoktatási intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: A közoktatási intézmény
jogosultsága ezen vagyon tárgyak rendeltetésszerű hasznosítására terjed ki az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti  tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szerint.

III. INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

A)  KALÁSZ  SULI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA

A.1. Típusa  - nyolc évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató iskola  (a közokt. tv. 20.§.(1) bekezdés b) pontja
szerint)

A.2. A közoktatási intézmény működési köre:  Budakalász Város közigazgatási területén belül, a fenntartó
által kijelölt beiskolázási körzet

A.3. Tagozat megnevezése: nincs

A.4. Az intézményegységekbe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám:  448 fő

A.5. ALAPTEVÉKENYSÉGE:  

a) Szakágazati rendbe sorolása: 

852010  alapfokú oktatás

b) Az alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat számok:

 852011 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatása 1-4. évfolyamon
 852021 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatása 5-8. évfolyamon
 855911 általános iskolai napközi-otthonos nevelés
 855914 általános iskolai tanulószobai nevelés

852013 nemzeti és kisebbségi, etnikai tanulók nappali általános iskolai nevelése, oktatása 1-4.
évfolyamon – német nemzetiségi nyelvoktatás

852023 nemzeti és kisebbségi, etnikai tanulók nappali általános iskolai nevelése, oktatása 5-8.
évfolyamon – német nemzetiségi nyelvoktatás

852012 sajátos nevelési igényű elsősorban a Kalász Suli beiskolázási területén lakóhellyel
rendelkező  gyermekek integrált nevelése – szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján,

      a) érzékszervi közül a nagyothalló, a beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

      b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
852022 sajátos nevelési igényű elsősorban a Kalász Suli beiskolázási területén lakóhellyel

rendelkező  gyermekek integrált nevelése – szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján,

      a) érzékszervi közül a nagyothalló, a beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

      b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
562913 iskolai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
931204 iskolai-, diáksport tevékenység és támogatása
910121 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

mindenfajta iskolai    könyvtári, olvasótermi tevékenység és szolgáltatás.



856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai és iskolapszichológiai, valamint
gyógytestnevelés)

 856013 Fejlesztő felkészítés
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés. 
562920 Egyéb vendéglátás.
855937 Máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás

680002 az intézmény helyiségének, területének bérbeadása. Felső határának aránya a

költségvetési szerv kiadásaiban:  2,5 %

B.) ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI  INTÉZMÉNY 

B.1. Intézményegység típusa:  alapfokú művészetoktatási intézmény (a közokt. tv. 20.§.(1) bekezdés e)
pontja szerint)

Zeneművészeti ág: klasszikus és népzene

B.2. Működési területe:  Budakalász Város közigazgatási területe

B.3. Az intézményegységbe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám: 275 fő

B.4. ALAPTEVÉKENYSÉGE:

Művészeti nevelés-oktatás, a közoktatási tv. 31.§-a szerint. Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi
kifejezőkészséget, illetve előkészíti a szakirányú továbbtanulást.
A képzés népzene tanszakon a magyar mellett a szerb és német kisebbségi hagyományokon alapul.

852031 Alapfokú Művészetoktatás zeneművészeti ágban

B.5. Évfolyamok száma:
12 – előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok. A tanuló az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését
követően művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való
továbbtanulásra jogosít.

B.6.  Művészeti ágak, tanszakok:
klasszikus és népzene, ezen belül klasszikus tanszakok: előképző, zongora, magánének, hegedű, gordonka,
furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, ütő, harmonika, szolfézs,
kamarazene, csembaló, orgona

Népzenei tanszakok: népi hegedű, népi brácsa, tambura, népi furulya, citera, népi ének, népi harmonika,
tekerő, duda, népi cimbalom, népi kamarazene.

B.7. Szakfeladatrend megnevezése, száma

592000  hangfelvétel készítése
770000  kölcsönzés, operatív lízing
900121  zeneművészeti tevékenység

B.8. Intézmény közfeladata

a) alapfokú nevelés és oktatás – a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 26.§. alapján
b) művészeti nevelés és oktatás - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 31.§. alapján

IV.  A VEZETŐI MEGBÍZÁS ÉS FOGLAKOZTATÁS RENDJE

IV.1. A közös igazgatású közoktatási intézmény képviseletére jogosult: 

1. Igazgató – intézményvezető, az általános iskola esetében magasabb vezetői feladatokat lát el,
2. az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - esetében az intézményegység-vezető.



Az igazgatót és az intézményegység vezetőt távollétük esetén a közös igazgatású intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában (SZMSZ) meghatározott, sorrendben következő személy képviseli.

IV.2. Az igazgató megbízási rendje:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos
jogszabályok alapján.

IV.3. Az intézményegység vezető megbízási rendje:

Az intézményegységek szakmai irányítását intézményegység-vezető látja el, határozott időre szóló

megbízásáról nyilvános pályázati eljárás során a közös igazgatású intézmény Igazgató tanácsa dönt.

IV.4. A közös igazgatású közoktatási intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a) Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény
alapján

b) megbízási szerződéses jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
alapján.

V. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV – KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL
ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYAI

V.1. Az intézmény gazdálkodási besorolása: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

V.2. Az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultsága: Bér és bérjellegű előirányzati felett teljes jogkörrel,
egyéb előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik

V.3. Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje:
A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint

V.4.A közös igazgatású közoktatási intézmény képviseletére jogosultak:

Az intézmény általános képviseletét az IGAZGATÓ látja el. 
Az igazgató távolléte esetén a közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ)
meghatározott, sorrendben következő személy képviseli.

ZÁRADÉK:

A Kalász Suli Általános Iskola alapító okiratát Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 77/1995 Kpvt.
számú Kt. határozatával hagyta jóvá, melyet a 28/1998 Kpvt., a 47/2002. Kpvt., a 47/2004. Kpvt., a
316/2008.(VIII.26.) Kpvt. hat., a 258/2009 (V.26.) Kt. hat., a 380/2009.(VIII.6.) Kt. hat., a 308/2011.(IX.29.) Kt.
hat., a 126/2012.(V.30.) Kt.hat és a 212./2012.(VIII.01.) Kt.  határozattal módosította.

Jelen alapító okirat 2012. augusztus 1. napján lép hatályba, addig a 308/2011.(IX.29.) Kt. határozattal
elfogadott okirat az irányadó.

Budakalász, 2012. augusztus 1.

ph.
Rogán László        dr. Molnár Éva
Polgármester              jegyző


