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Módosításokkal egybeszerkesztett 

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

(megelőző módosítás: 2016. május 4.) 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház (székhelye: 1085 Budapest, Üllői u. 24.) a Kossuth Lajos 

Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény , valamint belső egyházi szabályok szerinti, az egyházi 

intézményekről szóló 2005. évi VIII. törvény (a továbbiakban: egyházi törvény) rendelkezései szerint 

– a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a következők szerint határozza meg: 

 

1. Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

2. Intézmény OM 

azonosítója: 

201674 

 

 

3. Intézmény feladat-ellátási helye 

 székhely: 

 

6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2. 

 Intézmény 

telephelyei: 

7934 Almamellék, Petőfi tér 1. (Általános Iskola) 

7150 Bonyhád, Kossuth Lajos u. 4. (Gimnázium) 

6235 Bócsa, Kecskeméti utca1.  

7733 Geresdlak, Hunyadi u. 15 (Általános Iskola) 

7400 Kaposvár, Arany János u. 2/A. (XL-Fittlesz) 

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4. (Gimnázium) 

7717 Kölked, II. Lajos u. 30. (Általános Iskola) 

7700 Mohács, Széchenyi tér 16. (Ifjúsági Centrum) 

7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. (Általános Iskola) 

7622 Pécs, Batthyány u. 9/a (Fordan Tánccentrum) 

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 18-20. 

7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (Általános Iskola) 

7636 Pécs, Málom-hegyi út. 1. (Általános Iskola) 

7960 Sellye, Mátyás király utca 53. (Művelődési Ház) 

4. Intézmény alapítása  

 alapító neve  

és székhelye: 

 

alapítás éve: 

alapításról szóló 

határozat száma: 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház  

1085 Budapest, Üllői út 24 

2012 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 11/2012. (II.24.) évi határozata 

5. A fenntartó neve és 

székhelye: 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház  

1085 Budapest, Üllői út 24. 

 

6. Az intézmény felügyelete 

 felügyeleti szerv: 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház  

(1085 Budapest, Üllői út 24.) 

A Magyarországi Evangélikus Egyház az intézmény feletti szakmai, 

törvényességi és gazdasági felügyeletet az egyházi törvényben 

meghatározottak szerint látja el. 

 Az intézmény felett hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol: 
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  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) 

7. Az intézmény 

működési területe: 

 

 

Soltvadkert város és környéke, Budapest, Baranya megye, Somogy megye, 

Tolna megye 

8. Az intézmény típusa: 

 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, melyben 

általános iskola, 

alapfokú művészeti iskola működik. 

Az intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként 

működik. 

 

9. Intézmény jogállása: 

 

Önálló jogi személyként működő egyházi fenntartású köznevelési 

intézmény (Ehtv. 12 § (1) bekezdés szerinti belső egyházi jogi személy). 

amely fenntartójától elkülönült költségvetéssel rendelkezik 

 

10. Az intézmény 

munkarendje: 

 

nappali 
 

11. 

 

 

 

Az intézmény 

évfolyamainak 

száma:  

 

Általános iskola – 8 évfolyam 

alapfokú művészeti iskola: 12 évfolyam  

(2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző) 

 

12. Az intézménybe 

felvehető maximális 

tanulói létszám: 

 

Általános iskola: 700 fő  

Ebből sajátos nevelési igényű 70 fő 

Alapfokú művészeti iskola összesen: 1070 fő 

 

Művészeti ágak szerint bontva: 

zeneművészeti ág: 130 fő 

képző- és iparművészeti ág: 80 fő 

szín- és bábművészeti ág: 40 fő 

táncművészeti ág: 820 fő 

 

 

Telephelyenkénti bontásban: 

6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2 

B épületszárny 

Zeneművészeti ág: 130 fő  

(Klasszikus zene:  

Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, 

klarinét,  

Rézfúvós tanszak: trombita, harsona,  

Akkordikus tanszak: gitár, 

harmonika, ütő 

Billentyűs tanszak: zongora 

Vonós tanszak: hegedű) 

  

Képző- és iparművészeti ág: 80 fő 

(Szobrászat és kerámia tanszak 

Grafika és festészet tanszak) 

  

Szín- és bábművészeti ág: 40 fő 

(Színjáték tanszak) 

 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7934 Almamellék, Petőfi tér 1. Táncművészeti ág: 80 fő 
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(Általános Iskola) (Társastánc) 

7150 Bonyhád, Kossuth Lajos u. 4. 

(Gimnázium) 

Táncművészeti ág: 120 fő 

(Társastánc) 

7733 Geresdlak, Hunyadi u. 15 

(Általános Iskola) 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

6235 Bócsa, Kecskeméti utca 1.  

 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7400 Kaposvár, Arany János u. 

2/A. (XL-Fittlesz) 

Táncművészeti ág: 120 fő 

(Társastánc) 

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4. 

(Gimnázium) 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7717 Kölked, II. Lajos u. 30. 

(Általános Iskola) 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7700 Mohács, Széchenyi tér 16. 

(Ifjúsági Centrum)  

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 18-20. 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. 

(Általános Iskola) 

 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7622 Pécs, Batthyány u. 9/a 

(Fordan Tánccentrum) 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7623 Pécs, Köztársaság tér 1. 

(Általános Iskola) 

Táncművészeti ág: 60 fő 

(Társastánc) 

7636 Pécs, Málom-hegyi út. 1. 

(Általános Iskola) 

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

7960 Sellye, Mátyás király utca 

53. (Művelődési Ház)  

Táncművészeti ág: 40 fő 

(Társastánc) 

 

 

 

 

13. 

 

 

Az intézmény 

alapfeladata a 

székhelyen (6230 

Soltvadkert, Bocskai 

u. 2.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telephelyeken: 

 
 

 

 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

 

Nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 

Az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján integráltan nevelhető mozgássérült, érzékszervi - 

látássérült tanulók (vakok, aliglátók, gyengén látók), 

enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) - 

ezen belül: diszlexia, diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia és diszpraxia, 

kevert specifikus tanulási zavarok; hiperaktivitás és figyelemzavar; szocio-

adaptív folyamatok zavara - küzdő gyermekek, tanulók nevelését, 

oktatását.  

 

Alapfokú művészetoktatás 

 

Alapfokú művészetoktatás 
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Oktatott művészeti 

ágak, tanszakok: 
a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 

2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben: 

Zeneművészeti ág (Klasszikus zene) 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, harsona, 

gitár, zongora 

a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.10.) 

MKM rendelet 2. számú melléklete alapján, felmenő rendszerben a 

2011/2012. tanévtől:  

Zeneművészeti ág (Klasszikus zene): 

Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét 

Rézfúvós tanszak: trombita, harsona 

Akkordikus tanszak: gitár, harmonika, ütő 

Billentyűs tanszak: zongora 

Vonós tanszak: hegedű 

 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok:  

27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 

2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben 

Szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak 

Képző- és iparművészeti ág: kerámia tanszak 

Táncművészet ág: társastánc tanszak 

a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.10.) 

MKM rendelet 2. számú melléklete alapján, felmenő rendszerben a 

2011/2012. tanévtől: 

Színművészet-bábművészeti ág: színjáték tanszak 

Képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti, 4. alapfokú évfolyamtól 

grafika és festészet, szobrászat és kerámia tanszakokon 

Táncművészeti ág: társastánc tanszak 

 

 Általánostól eltérő 

program szerinti 

nevelés, oktatás a 

székhelyen (6230 

Soltvadkert, Bocskai 

u. 2.): 

Nyelvoktató kisebbségi oktatás: 

hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven 

 

 

 

  

Ellátott 

alaptevékenységek 

TEAOR szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.29 Egyéb vendéglátás 

81.10 Építményüzemeltetés 

85.20 Alapfokú oktatás 

85.51 Sport, szabadidős képzés 

85.52 Kulturális képzés 

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

89.05 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység 

93.11 Sportlétesítmények működtetése 

93.12 Sporttevékenység és támogatása 

94.91 Egyházi tevékenység 
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Ellátott 

alaptevékenységek 

kormányzati 

funkciók szerint: 

 

091211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

091212 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

092111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

092112 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

091240 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, 

szín-és bábművészeti ágban 

094120 Szakirányú továbbképzés 

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

081071 Üdülői, tábori étkeztetés 

013340 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

095020 Sport, szabadidős képzés 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 

086020 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása 

 

 

 Vállalkozási 

tevékenység: 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytat eszközeinek, szabad 

kapacitásainak hasznosítása érdekében, amely nem veszélyezteti az 

alaptevékenységéből fakadó kötelezettségei teljesítését. A vállalkozási 

tevékenység TEAOR szerinti megjelöléssel: 

68.20 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

55.20 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

82.30 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés 

- Rendezvényszervezés 

 

14. Gazdálkodással 

összefüggő 

jogosítványok az 

intézmény 

gazdálkodási 

besorolása: 

 

 

 

 

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.show_teaor_tart?teaor_kod=8559
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15. Feladatellátást 

szolgáló vagyon  

Az intézmény 

alapításakor 

rendelkezésre 

bocsátott alapítói 

vagyon: 

 

Alapítói vagyon nem került átadásra 

 A feladat ellátáshoz 

külön megállapodás 

alapján rendelkezésre 

bocsátott vagyon: 

ingatlan: 

 

 

 

 

 

6230 Soltvadkert, Bocskai u. 104. 

funkció: általános iskola 

HRSZ: 1521/5 

alapterület: 3 ha 7300 m
2 

felépítmény alapterülete: Épületek: A, B, C, D, E (5298,1 m
2
) 

tulajdonos: Soltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth 

u. 6.) 

Az intézmény székhelyén található és annak működéséhez szükséges D 

jelű tantermi szárny tulajdonosa a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. 

A telephelyeken az alapfokú művészeti feladatellátáshoz az ingatlan egyedi 

megállapodásban rögzített módon biztosított. 

Telephelyek: 

7934 Almamellék, Petőfi tér 1. (Általános Iskola) 

7150 Bonyhád, Kossuth Lajos u. 4. (Gimnázium) 

6235 Bócsa, Kecskeméti utca 1.  

7733 Geresdlak, Hunyadi u. 15 (Általános Iskola) 

7400 Kaposvár, Arany János u. 2/A. (XL-Fittlesz) 

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4. (Gimnázium) 

7717 Kölked, II. Lajos u. 30. (Általános Iskola) 

7700 Mohács, Széchenyi tér 16. (Ifjúsági Centrum) 

7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. (Általános Iskola) 

7622 Pécs, Batthyány u. 9/a (Fordan Tánccentrum) 

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 18-20. 

7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (Általános Iskola) 

7636 Pécs, Málom-hegyi út. 1. (Általános Iskola) 

7960 Sellye, Mátyás király utca 53. (Művelődési Ház) 

 

 ingó vagyon: 

 

A köznevelési feladatellátáshoz megállapodás szerinti eszközök térítés 

nélkül átadásra kerültek. 

Az intézmény székhelyén és telephelyein rendelkezésre állnak az alapító 

okiratban meghatározott köznevelési feladatellátáshoz a szükséges 

eszközök, felszerelések.  

 

16. Vagyon feletti 

rendelkezés joga: 

 

 

 

 

 

Az intézmény a tulajdonában álló eszközökkel (ingatlan, ingó) önállóan 

rendelkezik.  

A feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott eszközökkel (ingatlan, ingó) az 

eszközátadásra vonatkozó megállapodás alapján, az abban rögzített 

feltételekkel rendelkezik.  
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Ingatlan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingó vagyon: 

 

 

 

 

Az intézmény székhelyéül szolgáló ingatlant Soltvadkert Város 

Önkormányzata 30/2011. (III. 31.) sz. képviselőtestületi határozata szerint 

— a meghatározott épületrész vonatkozásában a KTKT 26/2012 (V. 22.) 

sz. társulási határozata, valamint a 36/2012. (V. 25.) KT. sz. határozata 

alapján — a Magyarországi Evangélikus Egyház részre használatba adja 

addig, amíg az a soltvadkerti gyermekek alapfokú nevelését-oktatását, mint 

önkormányzati kötelező köznevelési feladatot, valamint az alapfokú 

művészeti oktatást ellátja, de legfeljebb 50 évi időtartamra.  

 

Az intézmény általános iskolai feladatellátását szolgáló ingóvagyont 

Soltvadkert Város Önkormányzata 30/2011. (III. 31) sz. képviselőtestületi 

határozata, valamint a KTKT 26/2012 (V. 22) sz. társulási határozata 

alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába adja, hogy a 

KTKT tulajdonát képező, pályázatból származó meghatározott eszközök a 

pályázat fenntartási kötelezettségéig a KTKT tulajdonában, de a 

Magyarországi Evangélikus Egyház használatában, majd a fenntarthatósági 

határidő után tulajdonába kerülnek.  

Az Önkormányzattól, valamint a KTKT részéről tulajdonba, illetőleg 

használatba kapott eszközöket a Magyarországi Evangélikus Egyház az 

intézmény rendelkezésére bocsátja. Az intézmény a működéshez kapott 

eszközökről egyedi nyilvántartást vezet. Az intézményvezető a 

rendelkezésre bocsájtott ingóságokat nem jogosult elidegeníteni, 

megterhelni, csak a fenntartó hozzájárulásával.  

Az alapfokú művészetoktatásban a vagyon feletti rendelkezés jogot egyedi 

megállapodások rögzítik.  

 

 

 Rendelkezés a 

vagyonról az 

intézmény 

megszűnése esetén: 

 

Átalakulás során történő megszűnés esetén az átalakulásra vonatkozó 

megállapodásban rögzítetteknek megfelelően. 

Egyéb esetben: 

A feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyon – az erre vonatkozó 

szerződésre is tekintettel - a tulajdonoshoz kerül vissza. 

Az intézmény működése során megszerzett vagyon, a működés során 

keletkezett követelések és kötelezettségek a fenntartóra száll át. 

 

17. Intézmény 

képviseleti rendje: 

 

Az intézményt az intézmény vezetője képviseli. 

 

18. Intézményvezető 

megbízásának 

rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét az intézmény fenntartója bízza meg a hatályos 

jogszabályi előírások és Magyarországi Evangélikus Egyház belső 

szabályozása szerinti, az Egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. 

törvényben meghatározott eljárás szerint, öt évre.  

 

19. Intézményvezető 

jogállása: 

 

Az intézmény vezetője az intézmény pedagógus munkakörben, 

határozatlan időre, teljes munkaidőre foglalkoztatott alkalmazottja. Az 

intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. 

 

20. Intézményben 

foglalkoztatottak 

jogviszonya: 

 

Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonyára a 2012. évi I. törvény a 

Munka törvénykönyvéről, a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti 

köznevelésről, a pedagógus-munkakörben, a 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései 

vonatkoznak. Továbbá a foglalkoztatás jogviszonyának jogszabályban 

meghatározott eseteiben figyelemmel kell lenni a 2013. évi V. törvény a 

Polgári törvénykönyvről vonatkozó rendelkezéseire, továbbá az egyházi 

törvényben meghatározott szabályok irányadóak, figyelembe véve a 

Soltvadkert Város Önkormányzata és a MEE Országos Presbitériuma által 

megkötött megállapodásban rögzítetteket is.  

   

  

   

Budapest, 2016. május 25. 

 

 

 

  

 Krámer György 

országos irodaigazgató 

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma az intézmény Alapító Okiratát a 

módosításokkal egységes szerkezetben a 83/1/2016. (V.27.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 


