
METRUM Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

a módosításokkal egységes szerkezetben 
 
 
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
törvény 88. § (2) és a 90. § (1) bekezdése alapján – a Városi Tanács 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
által 1971. szeptember 1-jén létesített Állami Zeneiskola, jelenleg – a METRUM Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a következők szerint határozza meg. 
 
1. Az intézmény neve: 

A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet 2. 
§ (1) bekezdésének f. pontja és (3) bekezdése alapján az intézmény hivatalos neve: 
METRUM Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

2. Az intézmény rövid neve: Metrum AMI 
 

3. Az intézmény székhelye:  9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 13., tel: (96) 242-822 
4. Az intézmény telephelyei: 9330 Kapuvár, Fő tér 27. 

 
5. Az intézmény OM azonosítója: 039591 
 
6. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 642585 
 
7. Az intézmény KSH statisztikai számjele: 16717080-8520-322-08 
 
8. Az intézmény alapítója: Kapuvár Városi Tanács 
    jogutód: Kapuvár, Városi Önkormányzat 

9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
 
9. Alapításának ideje: 1971. szeptember 1. 
 
10. Az intézmény fenntartója:  Kapuvár Városi Önkormányzat 

9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
 

11. Az intézmény irányító szerve: 
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9330 Kapuvár, Fő tér 1., KSH azonosító: 0828334 
 
Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9330 Kapuvár, Fő tér 1. 

 
12. Az intézmény működési köre: Kapuvár- Beledi Kistérség területe. 

 
13. Az intézmény által ellátott jogszabályban meghatározott közfeladat: 

Biztosítani az alapfokú zeneoktatást az igénybevevő tanulók számára. Az alapfokú 
zeneoktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészíti, felkészíti a 



szakirányú továbbtanulásra. A zeneiskola keretei között az oktatás előképző, alapfokú és 
továbbképző évfolyamokon történik. 
 

14. Az intézmény tevékenysége – szakfeladat rend szerint – 2010. január 1-jétől: 
 
Az intézmény alaptevékenysége 

Alapfokú oktatás: 8520 
Szakágazat:  852020 Alapfokú művészetoktatás 
Szakfeladat:  852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

 
15. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
16. Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 
 
17. Gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő költségvetési szerv. 

Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Kapuvár Térségi Általános Iskola, és 
Pedagógiai Szakszolgálat látja el külön megállapodás szerint. Az előirányzatok felett 
teljes jogkörrel rendelkezik az intézmény igazgatója. 

 
18. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Feladatai ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 13. 
szám alatt található ingatlan (helyrajzi száma: 3462; össznégyzetméter: 1.227 m2) a rajta 
található zeneiskolai épületegyüttessel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az 
iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat a nevelő- és oktató feladatok ellátására szabadon használhatja. 
 
METRUM Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendelkezésére állnak 
továbbá a telephelyen lévő kijelölt helyiségek, az ingatlanok felett rendelkezési jogokat 
gyakorlókkal kötött megállapodás alapján. 
 
Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy (1993. évi 
LXXIX. törvény 37.§. (1) bekezdés). 

 
19. A vagyon feletti rendelkezési jog: 

Vagyonával, költségvetésével önállóan gazdálkodik, de a rendelkezésre álló vagyont nem 
jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.. 
 

20. A fenntartói ellenőrzés rendje: 
Az önkormányzat által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően történik. A 
fenntartó és az intézmény közötti érdekegyezetés rendje: igazgatói beszámolók, 
felterjesztések, előterjesztések 

21. Az intézménybe felvehető, maximális gyermek-, tanulólétszám: 240 fő. 
 

22. Tagozat megnevezése: 
Az alapfeladattal megegyező felnőttoktatást is folytathat az intézmény (Közokt.tv. 
121.§.(1) bekezdés) TEÁOR 8520 
  
 
 



23. A művészeti ág (ak) neve, ezen belül a tanszakok megnevezése: zeneművészeti 
oktatás. 
 
2011/12. tanévtől kimenő rendszerben: 
 

Klasszikus zene Tantárgyak 
Rézfúvós kürt, trombita, tenorkürt, tuba 
Fafúvós furulya, fuvola, klarinét 
Vonós hegedű, cselló 
Zongora zongora 
Ütő ütő 
Magánének magánének 
Szolfézs szolfézs 
Zenekar fúvós, vonós 
Kórus kórus 

 
2011/12. tanévtől felmenő rendszerben: 
 

Fő tárgyak 
Fafúvós tanszak furulya, fuvola, klarinét 
Rézfúvós tanszak kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, trombita, tuba 
Vonós tanszak hegedű, cselló 
Akkordikus tanszak ütő 
Billentyűs tanszak zongora 
Vokális tanszak magánének 
Zeneismereti tanszak szolfézs 

 
Kötelező tantárgyak: 

szolfézs (4. évfolyam végéig) 
 

Kötelezően választható tantárgyak az 5.évfolyamtól: 
szolfézs, zenekar, kórus 
 

Választható tantárgyak:  
a klasszikus zene tantárgyi 
 

24.  
 

Évfolyamok száma 
Előképző 1-2. évfolyam 
Alapfok 1-6. évfolyam 

Továbbképző 1-4. évfolyam 
 
 
25. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: 
Az iskola igazgatóját Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a képesítési 
előírásoknak megfelelően határozott időre, nyilvános pályázati eljárás útján bízza meg. A 
megbízás előkészítése Kapuvár Városi Önkormányzat illetékes bizottságának feladata. 



A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának jegyzője látja el. A vezető megbízása a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetőleg az ennek 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történek. 
 
26. A foglalkoztatottak alkalmazása: 
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, illetőleg az ennek végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet az irányadó. 
 
27. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

METRUM Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 13. 
Tel.: 96/242-822 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
Jelen okirat az intézmény alapdokumentációjának részét képezi, az nem selejtezhető. Az 
intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse az iskola. 
 

Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2004. április 1. 
 
Kapuvár, 2004. április 1. 
 
 
 dr. Biró Péter s. k. Borsodi Tamás s.k. 
 polgármester címzetes főjegyző 
 

ZÁRADÉK 
 
Az alapító okiratot Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2004. (III. 29.) 
ÖKT. határozatával fogadta el és a 163/2006. (VIII. 28.) ÖKT. határozatával, a 345/2007. 
(XII. 17.) ÖKT. határozatával, a 101/2008. (V. 26.) ÖKT. határozatával, a 116/2009. (V. 25.) 
ÖKT. határozatával, valamint a 183/2010. (VIII. 16.) ÖKT., 182/2011. (VIII. 29.) ÖKT., 
valamint 225/2011. (IX. 26.) ÖKT. határozatával módosította. 
 
A 182/2011. (VIII. 29.) ÖKT. határozattal való módosítás hatályba lépésének napja: 
2011. szeptember 1. 
 
Kapuvár, 2011. szeptember 27. 
 
 
 Hámori György Borsodi Tamás 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2011. szeptember 27. 
 


