
Egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről vonatkozó paragrafusai (2. 4. 7. 16. 21.§), 

valamint 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 123-127.§ foglaltak alapján 

 

 

„KARAKTER”Alapítvány,  

3580 Tiszaújváros Babits Mihály út 5.  

mint ALAPÍTÓ és FENNTARTÓ 

 

  

Köznevelési feladatot ellátó Alapfokú Művészeti Iskola 
létrehozását és fenntartását határozta el az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. Iskola neve : 

KARAKTER  ALAPFOKÚ  TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA 

  Továbbiakban Iskola 

 

2. Az Iskola típusa : Alapfokú Művészeti Iskola 

A  6-22 éves korú tanulók táncművészeti képzése 

 

3. Az Iskola székhelye: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 9. 

 

4. Az Iskola telephelyei: 

 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 9. 

 3578 Girincs, Petőfi út 1/a. 

 3593 Hejőbába, Fő u. 15. 

 3459 Igrici, Kossuth u. 63.  

 3592 Nemesbikk, Alkotmány tér 6. 

 3433 Nyékládháza, Kossuth út 54/b. 

 3964 Pácin, Honvéd u. 2. 

 3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 10.  

 3579 Kesznyéten, Szabadság utca 13-15. 

 

 

5. Az Iskola alapfeladata: Alapfokú Művészetoktatás 

 Táncművészeti oktatás  

 Szakmai és informatikai fejlesztés 

 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 

 Minőségfejlesztési feladatok  

 

6.  Az Iskola kiegészítő tevékenysége: 

Tehetséggondozás, versenyek, szakmai bemutatók, táncgálák, nyári táborok, tanórán 

kívüli szabadidős tevékenységek szervezése.  

 

 



 

7. Az iskola művészeti ágai, tanszakai:  

Táncművészeti ág 

Tanszakok: 

 társastánc  

 néptánc   

 moderntánc  

 

8. Az Iskolába felvehető maximális tanulólétszám:  
1000 fő 

 

9. Feladat ellátási helyenként felvehető maximális tanulólétszám: 

 Tiszaújváros: társastánc, néptánc, moderntánc tanszak: 180+40+30=250 fő 

 Girincs: társastánc: 80 fő    

 Hejőbába: társastánc: 80 fő 

 Igrici: társastánc: 70 fő 

 Nemesbikk: néptánc: 40 fő 

 Nyékládháza: társastánc, néptánc: 120+80 = 200 fő 

 Pácin: néptánc: 80 fő   

 Kesznyéten: társastánc: 100 fő 

 Tiszapalkonya: társastánc: 100 fő 

 

10. Az Iskola évfolyamainak száma, képzési struktúrája: 

 

A képzés ideje: 2 + 6  + 4 év, összesen 12 évfolyam. 

A képzés szakaszai:   

 Előképző:  2 év 

 Alapfok: 6 év 

 Továbbképző: 4 év 

Az oktatás elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében valósul meg.                          

     

11. Az Iskola, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere      

(TEÁOR) szerinti besorolási száma:  

8013 Alapfokú Művészetoktatás 

 

A 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről alapján: 

691240 alapfokú művészetoktatás 

691250 alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

 
12. Az Iskola OM azonosító száma: 200 354 

 

13. Az Iskola fenntartója és felügyeleti szerve:  

 

„KARAKTER” Alapítvány 

3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 5. 

Bírósági végzés száma:  13.Pk.1984/2003/2. 

Adószám: 18441969-1-05 

Számlaszám:10300002-10641883-49020013 



 

14. Az Iskola vagyona és annak felhasználási módja, ill. a vagyon gazdálkodással   

kapcsolatos jogosítványok: 

 

 Az Iskola mindenkor rendelkezésre álló vagyona, tőkéje illetőleg ezek hozadéka 

szolgálja elsődlegesen az intézményi célok megvalósítását, valamint fedezi 

tevékenysége és fenntartása költségeit, melyet az Alapítvány bocsát rendelkezésére. 

 ( Ezek felsorolását az Alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 

 Az Iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, a rendelkezési 

jogot a fenntartó gyakorolja. 

 

 Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az Iskola gazdálkodási feladatainak ellátására és a gazdálkodással kapcsolatos jogok 

gyakorlására az igazgató jogosult. Az Iskola igazgatója önállóan gazdálkodik az Iskola 

vagyonával. 

 

 Az Iskola feladatai ellátását, az állam normatív támogatásából, alapítványi 

támogatásból, feladatellátást kiegészítő tevékenységből, egyéb gazdálkodási 

szervezetekkel történő megállapodásból, illetve támogatásból, pályázati támogatásból, 

valamint a tanulók térítési- illetve tandíjának befizetéseiből oldja meg. 

 

 Az Iskola - ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását – egyéb kiegészítő tevékenységet 

is folytathat. Az ebből a tevékenységből származó bevételt kizárólag az Iskola 

feladatainak ellátására használhatja fel. 

 

 Az Iskola az éves költségvetésben meghatározottak szerint gazdálkodik, melyet az 

igazgató és a gazdasági ügyek szaktanácsadója készít el és a fenntartó hagy jóvá.  

 

 

 

15.  Az Iskola jogállása: 

 

A KARAKTER Alapfokú Táncművészeti Iskola önálló jogi személy, saját neve 

alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Tulajdont szerezhet, szerződést 

köthet, pert indíthat és perelhető. Az Iskola szerződéseit önállóan köti céljainak 

megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetőleg 

kötelezettje maga az Iskola. Perbeli cselekményeket képviselője, vagy általa 

meghatalmazott jogi képviselője útján végez. 

  

Az Iskola, vallási és világnézeti kérdésekben semleges, tevékenységében egyetlen 

vallás, vagy világnézet mellett sem elkötelezett. Az Intézmény nem tesz hátrányos 

megkülönböztetést a gyermekek, vagy hozzátartozóik színe, neme, vallása, nemzeti, 

etnikai hovatartozása, politikai, vagy más véleménye, nemzetiségi etnikai, vagy 

társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, születése vagy egyéb helyzete 

alapján. 

 

16. Az Alapítói jogok: 

 

Az Iskola képviseletének és vagyonának kezelésére az Igazgató jogosult. 



 

17.  Az Iskola képviselete: 

 

 Az Iskola képviselője az Igazgató. 

 Az Iskola nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Az Iskola képviselőjének aláírási 

joga korlátlan, vagyis harmadik személyekkel szemben nem korlátozható. 

 Az Iskola bankszámlája felett a képviselő jogosult rendelkezni. 

 

 

 

Tiszaújváros, 2016. 04.20. 

 

 

Záradék: az alapító okiratot a fenntartó Karakter Alapítvány kuratóriuma a 1/2016. 
(04.20.) sz. határozatával fogadta el.  
 

 

 

 

 

 

Kolosai Ferenc 

Fenntartó 

Karakter Alapítvány elnöke 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


