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Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8 §. (2) bekezdés a) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
alapító okiratának hatályos szövegét 2009. július 1. napjától a következők szerint állapítja 
meg:  
   

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 
Intézmény neve: Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

 
Az intézmény rövid neve  Mátyás Király Általános és AMI 

 
OM azonosító: OM-31167 

 
Székhelye: 4287 Vámospércs, Iskola u. 1. 

 
Telephelyek: 
 
 

4287 Vámospércs, Iskola u. 1. 90/2.hrsz. 
4287 Vámospércs, Nagy u. 4. 474/1.hrsz. 
4288 Újléta, Magyar u. 15. telephelyen 190, 191 hrsz.  
4288 Újléta, Magyar u. 22. telephelyen 168/2 hrsz. 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Alapfokú oktatás, alapfokú művészeti oktatás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 

852010  Alapfokú oktatás  
852020  Alapfokú művészeti oktatás 
 

Alaptevékenysége (2009. 12. 
31-ig): 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás  

- zeneművészeti ág (hangszeres oktatás: zongora, 
hegedű, furulya, gitár), 

- táncművészeti ág (néptánc, társastánc és modern 
tánc tanszak), 

- szín- és bábművészeti ág (színművészet tanszak), 
- képző- és iparművészeti ág (festészet, 

szobrászat, grafika és tűzzománc tanszak) oktatása 
92403-6  Diáksport 
80511-3  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 

(szorgalmi időben) 
 Iskolaotthoni foglalkozás 
 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása 
a.) integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 

beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása, 
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása 

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
(speciális egészségügyi célú testnevelési 
foglalkoztatás, gyógytestnevelés)  

55232-3  Iskolai intézményi közétkeztetés 
- Képesség-kibontakoztató felkészítés 
- Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás, 
- Tehetség-kibontakoztató foglalkoztatás, valamint 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 
- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi 

nappali rendszerű nevelés-oktatás 
- Bejáró tanulók ellátása 
- Iskolai diákönkormányzat 
 

Alaptevékenysége (2010. 01. 
01-jétől): 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4 évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 

852012 Sajátos nevelésű igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam)  

852022  Sajátos nevelésű igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 
évfolyam)  
a.) integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, 

beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása, 

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása 

856020 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
(speciális egészségügyi célú testnevelési 
foglalkoztatás, gyógytestnevelés) 

- Képesség-kibontakoztató felkészítés 
- Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás, 
- Tehetség-kibontakoztató foglalkoztatás, valamint hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkóztatása 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 
évfolyamon) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 
évfolyamon) 
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- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi 
nappali rendszerű nevelés-oktatás 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
(hangszeres oktatás: zongora, hegedű, furulya, gitár), 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín-bábművészeti ágban 

- képző- és iparművészeti ág (festészet, 
szobrászat, grafika és tűzzománc tanszak) oktatása 

- táncművészeti ág (néptánc, társastánc és modern 
tánc tanszak), 

- szín- és bábművészeti ág (színművészet tanszak), 
855911  Általános iskolai napközi otthonos nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos 

nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi 

otthoni nevelése  
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése  
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai tanulószobai nevelése 
931204 Iskolai, diáksport – tevékenység és támogatása  
931205 Fogyatékossággal élő iskolai, diáksport-

tevékenységes és támogatása  
562913 Iskolai intézményi étetetés 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
862231 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás 
 

Kiegészítő tevékenység 
(2009. december 3-ig): 
 

55241-1 Munkahelyi vendéglátás  
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő 

tevékenységként 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, 

kisegítő tevékenységek 
 

Kiegészítő tevékenység 
(2010. január 1-jétől): 

561000 Éttermi mozgó vendéglátás  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás  
682002 Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

Kisegítő tevékenység: 
 

Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat 
 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 

Működési terület:   
 

Vámospércs város és Újléta község közigazgatási területe 
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Fenntartó szerv neve: Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Alapító szervek neve, 
székhelye:  
 

Vámospércs–Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Alapítás éve: 1952 
 

A költségvetési szerv 
besorolása: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan működő, a költségvetési 
előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű 
közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Vámospércs 
 Város Önkormányzata Hivatala látja el. 
 

Az intézmény vezetőjének 
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a Társulási Tanács határozott időre 
– 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül sor.  
 

Feladatellátást szolgáló 
vagyon  

 4287 Vámospércs, Iskola u. 1. - 90/2 hrsz. 
 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. - 474/1 hrsz. 
 4288 Újléta, Magyar u. 15. telephelyen - 190, 191 

hrsz.  
 4288 Újléta, Magyar u. 22. telephelyen - 168/2 hrsz. 
 Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori 

vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára a Vámospércs Városi Önkormányzat, és 
Újléta Község Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodási szabályairól szóló rendeletek az 
irányadók.  
 

Intézmény típusa: Többcélú intézmény:  
- Közös igazgatású közoktatási intézmény  

Intézményegységek  
1. Általános Iskola  

- Újlétai 
tagintézmény 

2. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
- Újlétai 

tagintézménye 
 

Az intézménybe felvehető 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám:  

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  
                                                                                      1.005 fő 
Általános iskolai intézményegység:  
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 Vámospércs: 780 fő 
 Újléta: 225 fő 
Alapfokú művészetoktatási intézmény:  
 Vámospércs: 315 

-    Zeneművészet:  65 fő 
 Képző- és iparművészet: 80 fő 
 Táncművészet:           120 fő 
 Szín- és bábművészet: 50 fő 

 Újléta:  135fő 
 Zeneművészet:  20 fő 
 Képző- és iparművészet: 30 fő 
 Táncművészet:  60 fő 
 Szín- és bábművészet: 25 fő 

 
Évfolyamok száma: 
 

 általános iskola: 8 évfolyam 
 alapfokú művészetoktatás évfolyamai 

táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és 
bábművészeti ág: 

 előképző: 2 évfolyam 
 alapfok: 6 évfolyam 
 továbbképző: 4 évfolyam 

 zeneművészeti ág: 
              -                            előképző: 2 évfolyam 

 hangszeres előkészítő: 1 évfolyam 
 hangszeres képzés: 6 évfolyam 
 hangszeres továbbképzés: 4 
évfolyam 

 
A kötelező felvételt biztosító 
felvételi körzete: 
 

Vámospércs és Újléta közigaztatási területe 

 
 
 
A Társulási Tanács egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 21/2009. (IV.29.) számú határozatát, 
és egységes szerkezetbe foglalja az intézmény alapító okiratát. 
 
 
Felelős: Ménes Andrea  elnök 
Határidő: 2009. június 30. 
         


