
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Kőbányai Zene- és Képzőművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
névfelvételéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola fejlesztési tervét a 
Képviselő-testület a 2753/2010. (XII. 16.) határozatával elfogadta. Ennek értelmében a 
Zeneiskola 2011-2014. között új zenei tanszakokkal és képzőművészeti ágakkal bővül. 

Az intézmény elfogadott fejlesztési terve szerinti átszervezésről a Képviselő-testület, a 
363/2011. (V.19.) határozatával elfogadta az új alapító okirat tartalmi elemeit. Az alapító 
okiraton az elfogadott változások átvezetésre kerültek. 

Az iskola nevelő-testülete és szülői közössége kezdeményezte, hogy az intézmény a 
művészeti nevelés jeles képviselőjének, Kroó Györgynek a nevét viselhesse. Személyében 
olyan méltó névadója lenne az iskolának, akinek tevékenysége tágabb értelemben tud 
kapcsolódni a zene, a képzőművészet, a művészeti nevelés, egyáltalán a nevelés és emberség 
gondolatköréhez. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdése 
értelmében a fenntartó dönt a közoktatási intézmény nevének megállapításáról A (3) 
bekezdés alapján "a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, 
feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával összefúggő döntése előtt beszerzi az intézmény 
alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek 
(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy etnikai kisebbségi 
nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal 
- a fenntartótól fúggően a települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat, illetőleg 
ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola 
esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. Az e bekezdésben meghatározott 
vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 
rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének 
napjától számítva- legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére." 

A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet 
szabályazza a közoktatási intézmények névhasználatának rendjét. Az l. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint egyedi elnevezés lehet személy neve, illetőleg olyan kifejezés, jel, jelölés vagy 
mozaikszó, amely az intézmény hivatalos nevében az ellátott feladatokat tükröző jogszabály 
szerinti megnevezések előtt áll és elősegíti az intézmény azonosítását, más, azonos vagy 
hasonló tevékenységű intézménytől való megkülönböztetését. 

A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény megnevezés megfelel a jelenlegi jogi előírásoknak. 
A névfelvételi kérelmet, a család hozzájáruló nyilatkozatát, Professzor Dr. Batta András, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának ajánlását, az alkalmazotti közösség, a szülői 
közösség, valamint a diákönkormányzat véleményét az 1-5. mellékletek tartalmazzák. 



Az átszervezésnek minősülő változtatások miatt független szakértő véleményének beszerzése 
szükséges, melyre aKt. 88. § (6) bekezdése értelmében "a közoktatási feladatkörében eljáró 
Oktatási Hivatal tesz javaslatot". A független szakértő felkérése megtörtént, a szakértői 
vélemény elkészült. 

Az alapító okirat névmódosítást tartalmazó módosítását a határozat l. melléklete, az ennek 
alapján készült egységes szerkezetű alapító okiratot a határozat 2. melléklete tartalmazza. 

Határozati javaslatok: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzat fenntartásában lévő alapfokú művészetoktatási intézmény neve 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) legyen 2011. 
szeptember l-jétől. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. szeptember l. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a l. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát és egyben a 2. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért 
felelős: 

Budapest, 20 ll. augusztus 8. 

azonnal 
a humán szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest 
Szent László tér 29. 

NYILA TK OZA T 
a Kőbányai Zeneiskola névadási kérelméhez 

Alulírottak, Kroó György zenetörténész (1926. augusztus 26. -Budapest, 1997. november 
12.) hozzátartozói kijelentjük, hogy feltétlen beleegyezésünket adjuk ahhoz, hogy a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Müvészetoktatási 
Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) KROÓ GYÖRGY nevét felvegye . 

V~' ú, ~j)__ ··················~············ 
Kroó Katalin, 
Kroó György leánya 

. . . . . . . . . !19l. c;;ot:<ftt d ........... . 
Kroó Györgyné 

Kroó György özvegye 

··········································· 
Kroó András, 
Kroó György fia 

Budapest, 2011. augusztus 07. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Kovács Róbert polgármester 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tudomásomra jutott, hogy a kőbányai zeneiskola igazgatója és tanárai Kroó György után 
szeretnék elnevezni a zeneiskolát Ezt a gondolatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
(Liszt Akadémia) rektoraként, valamint Kroó György professzor egykori növendékeként 
üdvözlöm és melegen támogatom. 

Kroó György (1926-1997) zenetörténészként végezte el a Liszt Akadémiát, azon a tanszéken, 
amelyet Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence alapított. Pályája a kezdet kezdetétől négyfelé 
ágazott, s Kroó professzor mind a négy ágat erős akarattal és hatalmas tudással tartotta össze s 
vitte sikerre élete utolsó percéig. Ezek: oktatás, tudomány, ismeretterjesztés, zenei 
publicisztika (zenekritika). Fiatalon került be tanárként a Liszt Akadémiára, ahol különböző 
zenetörténeti stúdiumokat oktatott, majd a zenetudományi tanszék alapítójának, Szabolcsi 
Beneének halála után, 1973-tól1997-ig vezette a nagyhírű tanszéket. Több muzsikus 
generáció nőtt föl szellemi irányítása alatt, ami nemcsak a zenetörténészekre, hanem a 
gyakorlati, hangszeres és énekes muzsikusokra is kiterjedt. Zenetudósként Kroó alapvető 
munkákat hagyott hátra a zenetörténeti kutatás több területén. Könyveit, tanulmányait ma is 
nélkülözhetetlen ismeretanyagként forgatjuk, tanítjuk. Ifjú korától kezdve vezette a Magyar 
Rádió zenei népművelési rovatát. Sok ezer ismeretterjesztő rádióműsort készített, és ezen a 
téren is generációkat vont be a zene széles körű megismertetésének mu..'lkájába. CsaY~'lem 
negyven éven át volt főszerkesztője az Új Zenei Újság című rádiós magazinnak, amelyben 
rendszeres, nagy hatású zenekcitikai tevékenységet fejtett ld. A magyar zenekultúra 
szolgálatába állította életét, Szabolcsi Bencéhez, és végső soron Szabolcsi tanárához, Kodály 
Zoltánhoz hűen. 

Tisztelt Polgármester úr! Tisztában vagyok azzal, hogy egy elméleti zenei szakember 
ismertsége nem vetekedhet egy zeneszerző vagy egy híres előadó művész ismertségéveL 
Mégis azt gondolom, hogy azok a jelentős pályát befutott, tevékenységükkel nélkülözhetetlen 
feladatokat ellátó emberek is megérdemlik az utókor emlékezését, akik nem a pódiumon, 
rivaldafényben, hanem a katedrán, a mikrofon mellett vagy az írógépnél töltötték életüket. 
Sőt: egy zeneiskola esetében nagyon fontosnak tartom, hogy a névadó egyben jeles pedagógus 
is legyen, aki - az ifjúság számára felfedezendő - életművével, szellemiségével megerősítheti 
az iskola szellemi alapjait. Szeretnék hivatkozni arra, hogy nem egy zeneiskola viseli 
zenetörténész, zeneesztéta, zenekritikus, karvezető-tanár nevét: Szabolcsi Bence, Tóth Aladár, 
Bárdos Lajos, Ádám Jenő tartozik közéjük, hogy csak néhányat említsek. Meggyőződésem, 
hogy Kroó György neve is ebbe a sorba kívánkozik. 

Támogatom és szívből ajánlom, hogy a Kőbányai Zeneiskola felvehesse Kroó György nevét. 

Tisztelettel: 

Prof Dr. Batta András 



Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Zeneiskola AMI 

Névadási javaslat Szülői Munkaközösségi véleményezése 

A Kőbányai Zeneiskola igazgatónője, Széll Rita javaslatát, miszerint a zeneiskolát 

Kroó Györgyről, a rendkívül sokoldalú zenetudósról nevezzék el, minden tekintetben 

támogatj uk. Ezáltal a zeneiskola egy olyan köztiszteletnek örvendő személyiség nevét viselné, 

aki a mai magyar zenei élet kiemelkedő alakjainak szeretett tanára, szakmai és emberi 

példaképe volt. Munkásságáról, tiszteletet parancsoló tudásáról, emberi méltóságáról egykori 

tanítványai ma is nagy szeretettel emlékeznek meg. 

V éleményünk szerint, Kroó György szellemi öröksége egyben értékes kihívás is a 

zeneiskola számára: tág látókörű, szenvedélyes zeneszeretete, műértése, pedagógiai érzéke, 

tanítani vágyása és tudása, valamint az ismeretterjesztés iránti elkötelezettsége nemcsak a 

zenetanárok, hanem a művészeti oktatási intézmény minden dolgozója számára példaértékű 

lehet. A növendékek körében gyakorlatilag ismeretlen Kroó György életművének 

megismerése a zenét tanuló vagy más művészeti ággal foglalkozó gyerekek számára is értékes 

tanulságokkal szolgálhat. 

Végül úgy gondoljuk, hogy figyelemre méltó a névválasztás abban a tekintetben is, 

hogy eddig még, nemcsak Kőbányán, hanem az egész országban, semmilyen intézmény nem 

viseli Kroó György nevét. 

Szülői Munkaközösség elnöke 

Budapest, 2011. március 4. 



Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola AMI 
Diákönkormányzata 
1102 Budapest, Szent László tér 34. 

Támogató véleményezés 

A Kőbányai Zeneiskola Diákönkormányzata egyetért azzal, hogy az iskola Kroó 
György zenetörténész nevét felvegye. 

Bp. 2011. 03. 07. ·j r 
~~~ 

DÖKelnök 



l. melléklet a .. ./2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 197/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak 
szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
OM azonosítója: 039706 

Rövidített neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Címe 

Hrsz. 
39127 

ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7. 

1108 Budapest, Harmat u.l96-198. 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 

ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

Hrsz. 
38900/10 

42309 

41191/10 

41411 



Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 1101 Budapest, Üllői út 118. 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 
Gyermekek Háza Óvoda 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Kőbányai Széchenyi István Magyar -Német 1108 Budapest Újhegy sétány 1-3. 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 197/1993. (II. 9.) határozata, 

38315/43 

41451 

41671/l 

39210/10 

42309/90 

38924/7 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2753/2010. (XII. 16.) 
határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
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Budapest Fő város X. kerület közigazgatási területe. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján alapfokú 
művészetoktatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

Alapfokú művészetoktatás-852030 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágban 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építmény-üzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
N em lakóingatlan bér beadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

A zeneművészeti és képzőművészeti ágban alapfokú művészeti oktatás ellátása. 

852 0 
852031 
852032 

81 
811000 
812100 
813000 

6 820 
682002 

A 12 évfolyam keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon 
történik: 

A zeneművészeti ág területein folytatott képzés során: 
a) a zeneművészeti ágon, a klasszikus zene területén működik a 
b) fafúvós tanszak, tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott; 
c) rézfúvós tanszak, tantárgyai: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, kürt, tuba; 
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d) az akkordikus tanszak, tantárgyai: harmonika, hárfa, gitár, ütő; 
e) a billentyűs tanszak, tantárgyai: zongora, csembaló; 
f) a vonós tanszak, tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; 
g) a vokális tanszak, tantárgya: magánének; 
h) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: szolfézs (kötelező), szolfézs, zeneismeret, zenetörténet

zeneirodalom, zeneelmélet 
i) a kamarazene tanszak, tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus (egyéb együttesek). 
j) A népzene területén működik a vonós és tekerő tanszak, tantárgyai: népi hegedű, népi 

brácsa, népi bőgő/cselló; 
k) a fúvós tanszak, tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató; 
l) a pengetős tanszak, tantárgyai: citera, tamburák, koboz; 
m) az akkordikus tanszak, tantárgya: népi harmonika; 
n) a kamarazene tanszak, tantárgyai: népi kamarazene, népi zenekar; 
o) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, ( szolfézs ). 

A képző- és iparművészeti ág területein folytatott képzés során: 

a) a képzőművészeti főtárgyak keretében a vizuális alapozó gyakorlatok tanítása, 
b) a grafika és festészet alapjainak tanítása, 
c) a grafika és festészet tanszak főtárgyai keretében a grafika és festészet műhelygyakorlat 

végzése, 
d) a szobrászat és kerámia tanszak főtárgyai keretében a szobrászat és kerámia 

műhelygyakorlat végzése, 
e) a kötelező tantárgy keretében folyó képzés során vizuális alkotó gyakorlat folytatása, 
f) a választható tárgy keretében a művészettörténet oktatása, 
g) az alapfokú évfolyamok elvégzésével a tanulók felkészítése továbbképző tanfolyamokra, 

illetve művészeti szakközépiskolába jelentkezésre, 
h) felkészíti a tanulókat a művészeti alapvizsga letételére, amellyel a tanulók alkalmassá válnak 

arra, hogy a továbbképző osztályban folytassák tanulmányaikat. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
alapfokú művészetoktatási intézmény 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
1000 fő (a telephelyeken oktatottakkal együtt) 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Évfolyamok száma: 
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12 évfolyam 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
KroóGyörgy Zene- és Képzőművészeti 
Iskola Kőbányai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Hrsz. 
39127 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. atpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
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Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

6 



2. melléklet a .. ./20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) bekezdés b) pontja, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
OM azonosítója: 039706 

Rövidített neve: 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvoda 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 

Címe 

Hrsz. 
39127 

l _l O l Budapest, Hungária krt. 5-7. 

ll 08 Budapest, Harmat u.196-198. 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 

ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

1101 Budapest, Üllői út 118. 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Hrsz. 
38900/10 

42309 

41191110 

41411 

38315/43 

41451 

41671/l 

39210/10 



Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

2. Az alapítás éve: 
nem megállapítható 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

1108 Budapest Újhegy sétány 1-3. 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 197/1993. (II. 9.) határozata, 

42309/90 

38924/7 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2753/2010. (XII. 16.) 
határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján alapfokú 
művészetoktatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

Alapfokú művészetoktatás- 852030 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

2 



Alapfokú oktatás 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágban 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építmény-üzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
N em lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

A zeneművészeti és képzőművészeti ágban alapfokú művészeti oktatás ellátása. 

852 0 
852031 
852032 

81 
811000 
812100 
813000 

682 0 
682002 

A 12 évfolyam keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon 
történik: 

A zeneművészeti ág területein folytatott képzés során: 
a) a zeneművészeti ágon, a klasszikus zene területén működik a 
b) fafúvós tanszak, tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott; 
c) rézfúvós tanszak, tantárgyai: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, kürt, tuba; 
d) az akkordikus tanszak, tantárgyai: harmonika, hárfa, gitár, ütő; 
e) a billentyűs tanszak, tantárgyai: zongora, csembaló; 
f) a vonós tanszak, tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; 
g) a vokális tanszak, tantárgya: magánének; 
h) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: szolfézs (kötelező), szolfézs, zeneismeret, zenetörténet

zeneirodalom, zeneelmélet 
i) a kamarazene tanszak, tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus (egyéb együttesek). 
j) A népzene területén működik a vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, 

népi bőgő/cselló; 
k) a fúvós tanszak, tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató; 
l) a pengetős tanszak, tantárgyai: citera, tamburák, koboz; 
m) az akkordikus tanszak, tantárgya: népi harmonika; 
n) a kamarazene tanszak, tantárgyai: népi kamarazene, népi zenekar; 
o) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, (szolfézs). 

A képző- és iparművészeti ág területein folytatott képzés során: 

a) a képzőművészeti főtárgyak keretében a vizuális alapozó gyakorlatok tanítása, 
b) a grafika és festészet alapjainak tanítása, 
c) a grafika és festészet tanszak fő tárgyai keretében a grafika és festészet műhelygyakorlat 

végzése, 
d) a szobrászat és kerámia tanszak főtárgyai keretében a szobrászat és kerámia 

műhelygyakorlat végzése, 
e) a kötelező tantárgy keretében folyó képzés során vizuális alkotó gyakorlat folytatása, 
f) a választható tárgy keretében a művészettörténet oktatása, 
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g) az alapfokú évfolyamok elvégzésével a tanulók felkészítése továbbképző tanfolyamokra, 
illetve művészeti szakközépiskolába jelentkezésre, 

h) felkészíti a tanulókat a művészeti alapvizsga letételére, amellyel a tanulók alkalmassá válnak 
arra, hogy a továbbképző osztályban folytassák tanulmányaikat. 

ll. Az intézmény típusa: 
alapfokú művészetoktatási intézmény 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 

1000 fő (a telephelyeken oktatottakkal együtt) 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Évfolyamok száma: 

12 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Hrsz. 
39127 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 
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Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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