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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti iskolája sikerrel 
teljesítette az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előírt, alapfokú művészeti 
iskolákra vonatkozó minősítési eljárás első szakaszát.  
 
A minősítés második szakaszában elvárásként fogalmazódik meg a Minősítő Testület 
részéről, hogy az iskoláknál az előminősítési eljárás óta bekövetkezett – az alapító 
okiratot is érintő - változásokat jelezni kell a minősítő szerv felé.  
 
A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Iskolájában az új tanévtől változott a 
tanulók létszáma, és változott néhány telephely is. Ezeket a változásokat az alapító 
okiratban, illetve annak mellékletében átvezettük.  
 
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően hagyja jóvá 
a Nagy Imre Általános Művelődési Központ módosított alapító okiratát és 
mellékletét.  
 
Budapest, 2007. szeptember 11. 
 
     Tisztelettel 
 
 
 
          Tóth Mihály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Határozati javaslat 
 
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Nagy Imre Általános Művelődési Központ (1214 Simon B. sétány 4-8.) módosított 
alapító okiratát és mellékletét az előterjesztéshez csatolt formában és tartalommal 
jóváhagyja.  
 
Határidő:   elfogadásra:    azonnal 
   végrehajtásra:     azonnal 
 
Felelős:   végrehajtásra:     Tóth Mihály polgármester 
   végrehajtás előkészítésére:  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató javaslata 
szükséges. 
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.) 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T Á R Ó L 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1984. évben a 
jogelőd XXI. kerületi Tanács által létesített Nagy Imre Általános Művelődési Központ számára az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § alapján kiállított és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 37. § (5) bek. értelmében kiegészített, többször módosított alapító okiratot az alábbiak szerint 
adja ki: 
 
Költségvetési szerv       
 megnevezése:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
 székhelye:     Budapest, XXI. 1214 kerület Simon Bolivár sétány 4-8. 
 telephelyei:             Az alapító okirat melléklete tartalmazza 
 
Alapító szerv megnevezése:      Budapest-Csepel Önkormányzata  
  székhelye:            1211 Budapest,  XXI. kerület  Szent Imre tér 10. 
 
Felügyeleti  és fenntartó szerve: megnevezése:      Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     székhelye:           1211 Budapest,  XXI. kerület Szent Imre tér 10. 
 
Feladata:  Az ÁMK több célú komplex gondozási, nevelési, oktatási, kulturális és sport tevékenységet végző 
integrált intézmény. A nevelést, oktatást, képzést, művelődést egységes folyamatként kezeli. A  307/1999. 
(V.25.) Kt. sz. határozat alapján alapfokú művészetoktatás és  Ifjúsági Információs Pont működtetése. 
Gyermekorvost és védőnőt főállásban foglalkoztathat. 
 
Típusa:         általános művelődési központ 
 
Beíratási körzete: Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§ alapján összeállított iskolai körzetjegyzék, valamint  az 1997. évi 
XXXI. törvény 42.§-a szerint. 
 
Felvehető gyermek-tanulólétszám: Bölcsőde:         60 fő 
     Óvoda:        161 fő 
     Általános iskola:      410 fő 
     Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:         900 fő 
 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: Általános iskolai oktatás: 801120  

              Közösségi művelődési tevékenység: 92180 
 
Alapvető szakfeladata:  80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
 
Kiegészítő tevékenysége:  
Lakossági étkeztetés, külső intézmények étkeztetése; szabad termek, helyiségek eseti bérbeadása; szállítás; 
nyelviskolai oktatás, pedagógiai oktató anyagok forgalmazása; kismama klub működtetése, játszócsoport, 
gyermekfelügyelet biztosítása. 
 
Vállalkozói tevékenysége: nincs     Az intézmény  jogállása:  önálló jogi személy 
 
Gazdálkodási jogkör alapján:  önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága alapján: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 
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Feladatellátást szolgáló vagyon: Tulajdonos az önkormányzat; a vagyon használatával és hasznosításával 
kapcsolatos feladatokat az  intézmény látja el. 
 
Az intézmény vezetőjének megbízása: Az intézmény vezetőjét Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg.  
 
Az intézmény pénzforgalma:     11784009-15521000-31830009, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Polgármesteri  Hivatal, Általános Művelődési Központ.  
Önkormányzati Intézményi gazdálkodási alszámlán bonyolódik. 
 
Az intézmény adószáma:     1552111-02-43 
Az intézmény statisztikai számjele:       15521110-8010-322-01 
KSH területi számjele:     1318901 
Az intézmény OM azonosítója:             035185 
 
Az intézmény hosszú-  és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
- hosszú:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
  Nagy Imre Általános Művelődési Központ, 1214  Bp.,  Simon Bolivár sétány 4-8. 
- kör:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
  Nagy Imre Általános Művelődési Központ, 1214 Bp.,  Simon Bolivár sétány 4-8. 
 
Mindkét bélyegzőn kiegészítő jelölések az intézményegységek:  Általános iskola, alapfokú művészetoktatás, 
óvoda, bölcsőde, könyvtár, közművelődés, gazdasági csoport. Az étterem által használt bélyegzőn a gazdasági 
csoport megjelölés mellett szerepel: Étterem. Középen: koronás magyar címer. 

 
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

S z a k f e l a d a t o k  
száma S z a k f e l a d a t o k  m e g n e v e z é s e  

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
75195-1 Intézményi étkeztetés vállalkozási tevékenységként 
80111-5 Óvodai nevelés 
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése  

(tanulási, és magatartási zavar)  
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
85321-1 Bölcsődei ellátás 
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 
92312-7 Közművelődési, könyvtári tevékenység 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 
75195-4 Szociális intézményekben végzett kiegészítő tevékenység 

 
Budapest, 2007. szeptember 11. 

 
 
 
 
    Tóth Mihály    Dr. Szeles Gábor 
        polgármester                 jegyző 



 
 

1. sz. melléklet a        /2007.(IX.25.) Kt. sz. előterjesztés alapján. 
 

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájának 15 telephelye 
 
 
Név:      Herman Ottó Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Gombos tér 1. 
Ellátott feladat:     alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: társastánc (A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, grafika (A tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben 
szünetel.) 
 
Név:     Karácsony Sándor Általános Iskola 
Cím:     1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 106-108. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, bőrműves, grafika, kerámia, fotó-videó  
(A kézműves, fotó-videó tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték, bábjáték  
(A bábjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc, modern- kortárstánc   
(A tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
  
Név:     Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Iskola tér 45. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kerámia, festészet, kézműves  
(A kerámia, kézműves tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Mátyás Király Általános Iskola 
Cím:     1212 Budapest, Kolozsvári u. 61. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves  
(A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Móra Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Tejút u. 10. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: társastánc, néptánc 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, grafika, festészet  
(A grafika, festészet tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 88-90. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: grafika, kézműves, fotó-videó, festészet  
(A grafika, a kézműves, a fotó-videó tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
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Név:     Gróf Széchenyi István Általános Iskola 
Cím:     1212 Budapest, Széchenyi u. 93-95. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: modern-kortárs tánc 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, festészet  
(A kézműves tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- szín-és bábművészeti ág tanszak: színjáték, bábjáték  
(A színjáték tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Vermes Miklós Általános Iskola 
Cím:     1214 Budapest, Tejút u. 2. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc  (A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, grafika  
(A grafika tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
Cím:     1215 Budapest, Vágóhíd u. 68. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc  
(A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves  
(A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
    
Név:     Kék Általános Iskola 
Cím:     1213 Budapest, Szent László u. 84. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: kézműves, fotó-videó, festészet  
(A kézműves tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Csepeli Munkásotthon 
Cím:     1215 Budapest, Árpád u. 1. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc 
- képző- és iparművészeti ág tanszak: grafika 
 
Név:     Szivárvány Óvoda 
Cím:     1211 Budapest, Rákóczi tér 4. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín és bábművészeti ág tanszak: színjáték  
(A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Hétszínvirág Óvoda 
Cím:     1211 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 10-12. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc (A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték  (A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
Név:     Hétszínvirág Óvoda tagóvodája 
Cím:     1211 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 22-26. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- táncművészeti ág  tanszak: néptánc (A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték (A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 



 
Név:     Tátika Óvoda 
Cím:     1211 Budapest, Kiss J. altábornagy u. 52. 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín- és bábművészeti ág tanszak: színjáték  (A tanszak működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
 
 

Székhelyen ellátott alapfokú művészetoktatási ágak, és tanszakok: 
 
Név:     Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskola  
    (1214 Simon B. s.4-8.) 
Ellátott feladat:    alapfokú művészetoktatás 
- szín-és bábművészeti ág  tanszak: színjáték 
- képző-és iparművészeti ág  tanszak: kézműves, festészet, grafika, tűzzománc, makett-és   
         papírtárgy-készítő, kerámia 
(A grafika, tűzzománc, makett-és papírtárgy készítő, kerámia tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben 
szünetel.) 
- táncművészeti ág   tanszak: társastánc, néptánc, modern-kortárs tánc 
(A modern kortárstánc és néptánc tanszakok működése a 2007/2008-as tanévben szünetel.) 
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