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Az intézmény neve: 
Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
Alapításának éve: 
 2019 

 Az intézmény székhelye: 
2000 Szentendre, Rózsa u. 16. 
 
 Feladat ellátási hely: 
2000 Szentendre, Rózsa u. 16. 

 Az intézmény székhelyének tulajdonosa: 
Parti Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
 Az intézmény székhelyének bérleti ideje: 
2019.szeptember 01- 2024. augusztus 31. 
 
Az intézmény telephelyei: 

2855 Bokod, Hősök tere 6. 
 2855 Bokod, Fő út 27. 
 4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 35. 
 
 Az intézmény bankszámlaszáma: 
10700653-71613932-51100005 CIB Bank Zrt. 
 

 Az intézmény adószáma: 
19166720-1-13  
 

 Alapító, fenntartó: 

Musicalvarázs Alapítvány 

Székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 27. 

Bírósági bejegyzés száma, kelte: Pk 60. 675/2005/1. Budapest, 2005. október 14. 

Adószám: 18187403-1-43 

Statisztikai számjele: 18187403 9499 569 01 
 
Az intézmény típusa: 
Alapfokú művészeti iskola 
 

Alapfeladat: 

Alapfokú művészetoktatás 
 
 

Államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolása:  



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
Alapító okirata 

www.kanyargo.com 

3 

 

 

5203 Alapfokú művészetoktatás 

• 52031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
 

• 52032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti, zeneművészeti ágban. 

 

 Államháztartás szakágazati rendje szerinti besorolása: 
 

852020 Alapfokú művészetoktatás 
 
Az alaptevékenyéghez kötődő kisegítő és kiegészítő tevékenységek: 
Kisegítő tevékenység: nincs. 
 
Kiegészítő tevékenysége a 2012. január 01-től hatályos Szakfeladat rendje szerinti besorolása: 
 
855 Egyéb oktatás 
855200 Kulturális képzés 
8559  M.n.s. egyéb oktatás 
 
8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek 

• 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok 

• 890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 

programok 

• 890114 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

• 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 

részére 

• 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 

 

8902 Generációs feladatok 

• 89021 Gyermek és ifjúsági ügyek 

• 890211 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, 

működtetése 
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• 890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 

• 890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának 

fejlesztését segítő programok 

8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, 

programok és támogatások 

• 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai 

9001 Előadó-művészeti tevékenység 

• 900121 Zeneművészeti tevékenység 

• 900122 Táncművészeti tevékenység 

• 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység  

 
9002 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 

• 900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 

9003 Alkotóművészet 

• 900300 Alkotóművészeti tevékenység 

9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

• 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

9105 Közművelődési tevékenységek 

• 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

940000 Közösségi , társadalmi tevékenységek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az oktatott művészeti ágak, tanszakok: 
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A tanszakok elnevezései a 27/1998 (IV.10) Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló MKM rendelet és az azt felváltó Az alapfokú 
művészetoktatás alapprogramja 2. melléklete szerint  
 

Színművészeti ág:  

• Színjáték tanszak (előképző 1-2, alapfok 1-6; továbbképző 7-10 évfolyam) 

 

Képző és iparművészeti ág:  

• Képzőművészeti tanszak (előképző 1-2; alapfok 1-3 évfolyam) 

• Kézműves és környezet kultúra tanszak (alapfok 4-6, továbbképző 7-10 évfolyam) 

 
Táncművészeti ág:  

• Moderntánc tanszak (előképző 1-2, alapfok 1-6; továbbképző 7-10 évfolyam) 

 
Zeneművészeti ág:  

Klasszikus zene  

• Fafúvós tanszak (előképző 1-2, alapfok 1-6; továbbképző 7-10 évfolyam) 

• Rézfúvós tanszak (előképző 1-2, alapfok 1-6; továbbképző 7-10 évfolyam) 

• Akkordikus tanszak (előképző 1-2, alapfok 1-6; továbbképző 7-10 évfolyam) 

• Zeneismeret tanszak (előképző 1-2, alapfok 1-6; továbbképző 7-10 évfolyam) 

 
  
Az iskolai évfolyamok száma: 

A törvényben meghatározottak szerinti évfolyamszámban, maximum 12 évfolyam: előképző 1-2, 

alapfok 1-6 és továbbképző 7- 10 évfolyam-szakaszolásban. 

 
 
Székhelyen       

Szentendre Művészeti ág Tanszak Létszám Összesen 

2000 
Szentendre, 
Rózsa utca 16. 

Szín és bábművészeti ág Színjáték 225 225 

Képző és iparművészeti ág 
Környezet- és kézműves 
kultúra 40 40 

Táncművészeti ág Moderntánc 75 75 
összesen 340 

       
Telephelyen       
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Bokod Művészeti ág Tanszak Létszám Összesen 

2855 Bokod, 
Hősök tér 6. 

Szín és bábművészeti ág Színjáték 90 90 
Táncművészeti ág modern tánc 90 90 

összesen 180 
       

Bokod Művészeti ág Tanszak Létszám Összesen 

2855 Bokod, 
Fő u. 27 Szín és bábművészeti ág Színjáték 100 100 
összesen 100 

       
       

Demecser Művészeti ág Tanszak Létszám Összesen 
4516 

Demecser, 
Szabolcs 

vezér utca 35. 

Zeneművészeti ág 

Fafúvós 4 4 
Rézfúvós 8 8 
Akkordikus 6 6 
Zeneimseret 18 18 

összesen 18 
       

       

       
mindösszesen 638 

 

 Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 638 
 
Az intézmény jogállása: 
Önálló jogi személy. 
 
 Gazdálkodása: 

Az intézmény önálló gazdálkodást folytat. A fenntartó által jóváhagyott intézményi költségvetés kiadási 

és bevételi előirányzatai felett az intézmény vezetője teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény önálló 

bankszámlával és könyveléssel rendelkezik. Az intézmény a fenntartó által megállapított költségvetési 

kereteken belül jogosult és köteles a következő feladatok ellátására: bér- és munkaerő-gazdálkodás, 

tandíjjal és térítési díjjal kapcsolatos be- és kifizetések, készpénzkezelés (házipénztár), beszámolási 

kötelezettség, adatszolgáltatás. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából is az 

intézmény teljes jogkörrel rendelkezik. 

A Musicalvarázs Alapítvány biztosítja a művészetoktatási intézmény fenntartásához, működtetéséhez, 

valamint az iskolában tanulók, dolgozók szellemi, fizikai képességének fejlesztéséhez szükséges 

anyagiakat. 
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A feladatellátásra szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési, vagyon használati jog: 

Bérleti szerződések, megállapodások alapján rendelkezésre állnak a székhelyként megjelölt ingatlan 

helyiségei, berendezési tárgyai, valamint a fenntartó által biztosított egyéb tárgyi eszközök és 

felszerelések. 

A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót – az alapítvány kuratóriumát – és a mindenkori 

iskolaigazgatót közösen illeti. A bérelt eszközök és felszerelések felett az intézmény a bérleti 

szerződésben meghatározottak szerint rendelkezhet. 
 
A fenntartói irányítás: 

A fenntartó az intézmény irányítását a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 

§-ának (2) bekezdésében szabályozott módon látja el. Alkalmazza az intézmény igazgatóját, gyakorolja 

a fenntartói jogosítványokat, illetve eleget tesz a köznevelési törvényben előírt fenntartói 

kötelezettségeknek. 

Fenntartó képviseletére jogosult személy(ek) neve(i): 

Oroszi Orsolya Éva elnök. 

Az intézmény vezetőjének megbízása: 

Az intézmény vezetőjét a fenntartó bízza meg, és gyakorolja vele szemben a munkáltatói jogokat. 
 

Az intézmény képviseletére jogosult: 
 

Az intézmény képviseletét az intézmény igazgatója, távolléte esetén az első számú intézményvezető 

helyettes láthatja el.  
 
Az intézmény képviseletére jogosult személy: 
 
Kiss Gyuláné igazgató,  
távolléte esetén Horváth Csongor, mint első számú intézményvezető helyettes. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozási jogviszonyok: 
 
A Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári 
 jogviszony (megbízás, vállalkozás) 
 
Az intézmény törvényességi ellenőrzése: 
 
Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. §-

ának (2) bekezdésében foglaltak alapján Pest Megyei Kormányhivatal. 
 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
Alapító okirata 

www.kanyargo.com 

8 

 

 

A szakmai felügyeletet a fenntartó Musicalvarázs Alapítvány látja el. 
 
Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja 2020. augusztus 11. fenntartói döntés dátuma 

és a határozat száma: 2020. augusztus 11. 2020/1/4 

 
 Záró rendelkezések: 
 

A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola jelen Alapító okiratát 2020. augusztus 11-én fogadta el az 

iskola vezetője, a nevelőtestület és a fenntartó kuratóriuma egyhangúlag elfogadta. 

 
Jelen Alapító okirat érvényes mindaddig, amíg tartalma megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, 

vagy a fenntartó és az intézményvezető a változtatás mellett nem dönt. 

 
Szentendre, 2020. augusztus 11. 
 
 
 
 
 
 
Jelen alapító okiratot, mint mindenben megegyezőt, a Musicalvarázs Alapítvány 
képviseletében – mint az Intézmény fenntartója - a mai napon elfogadom és jóváhagyom. 
 
 
Szentendre, 2020. augusztus 11. 
 
 


