
1. sz. melléklet a 145/2008. (IX.18.) Öt. sz. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az intézmény neve:
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 
Bölcsőde 

Az intézmény rövid nevei: Szerencsi  Általános  Iskola (amennyiben  az  általános  iskolai
feladatellátást kell hangsúlyozni)
Szerencsi Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Int.  (amennyiben a
művészetoktatási feladatellátást kell hangsúlyozni)
Szerencsi  Ált.  Isk.  és  Óvoda  (amennyiben  az  óvodai
feladatellátást kell hangsúlyozni)

Az intézmény rövidített neve: Szerencsi Ált Isk. és AMI

OM azonosító: 200887

Az intézmény székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
(általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, óvodai nevelés)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág, (zongora, furulya, fagott, oboa, klarinét, szaxofon, 
trombita, vadászkürt, tenorkürt, népi furulya, népi ének, hegedű, gitár,  
ütő, fuvola, tuba, harsona, gordonka tanszakok)
képző-és iparművészeti ág, (grafika, tűzzománckészítő, festészet tanszakok)
színművészet-bábművészet ág, (színjáték tanszak)
táncművészeti ág, (néptánc tanszak)

Az intézmény telephelyei: 

1. 3900 Szerencs, Rákóczi út 100.
(általános iskolai intézményegység; alapfokú művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág, szaxofon: 6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok

furulya: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
hegedű: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
klarinét: 6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok

képző-és iparművészeti ág, (festészet tanszak, előképző 1)
táncművészeti ág, (néptánc tanszak, előképző 1)

2. 3902 Szerencs-Ond, Fő út 104.
(általános iskolai összevont, alsó tagozatos kihelyezett osztály)

3. 3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
(óvodai intézményegység; alapfokú művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág (szolfézs előképző 1)



4. 3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
(óvodai intézményegység és bölcsődei intézményegység; alapfokú 
művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág, (szolfézs előképző 1)

5. 3718 Megyaszó, Fő út 24.
(alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ág
zongora: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
trombita: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
furulya: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok

6. 3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.
(óvodai intézményegység)

Az intézmény alapítója: 
Szerencs Város Önkormányzata

Az alapítás ideje: 
2007. július 01. (Határozat száma: 16/2007. (II.15.)) 

Az intézmény fenntartójának neve és címe: 
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Az intézmény felügyeleti szerve: 
Szerencs Város Önkormányzata

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat útján a hatályos  
jogszabályok alapján.

Az intézmény képviseletére jogosultak: 
igazgató és/vagy az általa megbízott intézmény-egység vezető

Törzsszáma: 686882
Adónyilvántartási száma: 16679814
Egységes statisztikai számjele: 16679814-8010-322-05
Szakágazati főtevékenysége: 852010

Működési területe: 
Szerencs és vonzáskörzete

Az intézmény jogállása: 
Önálló jogi személy



Gazdálkodási jogköre: 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mind a székhely, mind a 
telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Kiegészítő tevékenységet folytathat a részben lekötött személyi és anyagi 
kapacitásai igénybevételével. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Kincstár, 
mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

Intézmény típusa: 
Többcélú közös igazgatású összetett közoktatási intézmény, melyben bölcsőde,
óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézményegység működik.

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
általános iskolai tanulólétszám:  1160

székhelyen:    580
Szerencs, Rákóczi út 100. sz. telephelyen:    555
Szerencs-Ond, Fő út 104. sz. telephelyen:      25

művészeti oktatásban résztvevők létszáma:    575
zeneművészeti ág, székhelyen:    228
zeneművészeti ág, telephelyeken:      42
(3900 Szerencs, Rákóczi út 100.,
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.,
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.,
3718 Megyaszó, Fő út 24.)
szolfézs előképző 1:           16

képző- és iparművészet,
színművészet-bábművészet,
táncművészet:

székhelyen:     229
telephelyen:      58

(3900 Szerencs, Rákóczi út 100.)

óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:    350
székhelyen:      55
Szerencs, Széchenyi út 47. sz. telephelyen:    160
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. telephelyen:    110
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz. telephelyen:   25
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:      36

Évfolyamainak száma:
általános iskola:     8 évfolyam
alapfokú művészetoktatás:

zeneművészeti ág: max. 12 évfolyam
egyéb művészeti ág: 8 évfolyam

Az intézmény tevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás  

 kivételével)
Szakágazat száma:

852010               Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)  



851020               Óvodai nevelés  
889110               Bölcsődei ellátás  
852020               Alapfokú művészetoktatás  

- Alaptevékenysége

80111-5              Óvodai nevelés  
80112-6              Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége

- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége

- Beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézségekkel  küzdő  tanulók  nevelése,
oktatása

- Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése

85321-3              Bölcsődei ellátás  
80121-4              Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatás,   

Felmenő rendszerű kéttannyelvű oktatás első osztálytól
kezdődően.
Emelt  szintű  idegen  nyelvű  oktatás  3.  évfolyamtól  felmenő
rendszerben
Tehetségfejlesztés, gondozás 5. osztálytól 8. osztályig
Iskolai könyvtári feladatok ellátása

80122-5              Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása  
- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének

organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének

organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
- Beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézségekkel  küzdő  tanulók  nevelése,

oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget 

megalapozó részben integrált nevelés-oktatása.

Szakágazat száma:
852020               Alapfokú művészetoktatás  
80131-3              Alapfokú művészetoktatás  

Művészeti ág: zeneművészet
képző- és iparművészet
színművészet-bábművészet
táncművészet



Alapfokú művészetoktatás a következők szerint:
Székhelyen:

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)

Zeneművészet

Zongora (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző) 71

Furulya (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző) 22

Hegedű (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző) 21

Gordonka (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző) 9

Fuvola (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 26

Klarinét (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 10

Szaxofon (2 év előképző, 4 év alapfok, 2 év továbbképző) 2

Trombita (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző) 6

Vadászkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző) 1

Tenorkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző) 3

Tuba (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző) 1

Ütő (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző) 22

Gitár (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző) 20

Fagott (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző) 1

Harsona (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző) 1

Oboa (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző) 1

Népi furulya 7

Népi ének 4

Felvehető tanulók száma összesen 228



Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)

Képző- és 
iparművészet

Grafika 8 évfolyam (2 előképző- 6 alapfok) 30

Tűzzománc 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok) 40

Festészet 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok) 48

Színművészet-
bábművészet

Színjáték 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok) 40

Táncművészet Néptánc 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok) 71

Felvehető tanulók száma összesen 229

Telephelyeken:

Telephely 1: 3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)

Zeneművészet

Szaxofon (6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok) 5
Furulya (8 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok) 18
Hegedű (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok) 1
Klarinét (6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok 2

Felvehető tanulók száma összesen 26

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)
Képző- és iparművészet Festészet (előkészítő 1-2) 22
Táncművészet Néptánc előkészítő 1-2 36
Felvehető tanulók száma összesen 58
Művészeti ágak mindösszesen: 84 fő

Telephely 3-4: Szolfézs előkészítő 16 fő
(3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
 3900 Szerencs, Rákóczi út 128.)



Telephely 5: 3718 Megyaszó, Fő út 24.

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Tanulói
létszám

(fő)

Zeneművészet

Zongora (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok) 9
Furulya (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok) 5
Trombita (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok) 2

Felvehető tanulók száma összesen 16

80511-3             Napközi otthoni és tanulószobai ellátás  

Szakágazat száma:
562900               Egyéb vendéglátás  
55231-2              Óvodai intézményi étkeztetés  

Bölcsődei intézményi étkeztetés
55232-3              Iskolai intézményi közétkeztetés  

Szolgáltatási jegyzékszám: 
55.51.10.1          Egyéb munkahelyi étkeztetés (a munkahely dolgozóinak   

szervezett étkeztetése vásárolt szolgáltatással) 

Szakágazat szám:
931900               Egyéb sporttevékenység  
92403-6              Diáksport  

- Kiegészítő tevékenysége

Tantermek bérbeadása, rendezvények szervezése
A feladatellátást szolgáló vagyon:

a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok: 
Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. Hrsz.: 61/18, 9630 m2

Szerencs, Rákóczi út 100. Hrsz.: 1602, 6024 m2

Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2

Szerencs, Széchenyi u. 47. Hrsz.: 896, 3745 m2 

Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. Hrsz.: 6015, 2030 m2 

valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyon feletti 
rendelkezés jogosultsága Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.

Jelen egységbe szerkesztett  alapító okiratot Szerencs Város Képviselő-testülete a 145/2008.
(IX.18.) Öt. határozatával fogadta el, s 2008. szeptember 01-től hatályos.

Szerencs, 2008. szeptember 18.  

    Rónavölgyi Endréné 
          polgármester


