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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. március 8-ai rendes, nyüí ülésére

Hiv. szám: DV/3784-1/2022. Tárgy: Javaslat intézményt érintő átszervezés véleményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. március 4-én érkezett meg a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatójának a
jelen elöterjesztés 1. számú mellékletét képezö levele, melyben a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetí Iskolát érintö átszervezés véleményezését kéri Onkormártyzatunktól. Az intézmény
tervezett átszervezését, amelynek megalapozottságát, szakmai feltételeit a Tankerület az intézmények
vezetöjével elözetesen leegyeztette, ajelen elöterjesztés 3. számú mellékletét képezö Excel táblázat is
részletezi. Az Iskola jelenleg hatályos szakmai alapdokumeutuma a jelen elöterjesztés 2. számú
mellékletét képezi.

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. ) 84. § (7)
bekezdése értelmében az állami intézményfenntartó a tankeriiletí központ, valamint az állami
felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb
az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáíg hozhat döntést a nevelési-
oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, átszervezésével
(továbbiakban ezek együtt: átszervezés) kapcsolatban.

A femitartói döntés meghozatalához szükséges véleményezési eljárást - az Nkt. által
meghatározott érintettek és határidök alapján - a Tankerületí Központ folytatja le, majd szakmai
javaslatával és a véleményezési eljárás dokumentácíójával együtt felterjesztí a döntéshozó számára.

Az intézményátszervezés fogalinát az Nkt. 4 §11. pontja rögzíti:
" intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szahnai
alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár,
kivéve ajogszabályváltozásból eredő módosüást és az olyan vagyont érintö döntést, amety vagyon a
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
"Á köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza
a) az alapító és afenntartó a működtetö nevét és székhelyét,
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinü megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- vagy
tanulólétszámot,

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,



h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezéséí,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési jegyzékben meghatározottak szerint
a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati
jogát. "

Intézményátszervezésrol akkor beszélhetünk (Nkt. 4 § 11. pont), lia a c-j) pontokban felsorolt
valamelyik elemet kívánják módosítani. Allami fenntartásban lévő köznevelési intézmények
átszervezése - mivel nem rendelkeznek önálló költségvetéssel - a c-j) pontokban valamelyik elem
módosítása esetén valósul meg.

AzNkt. 83. § (3)-(6) bekezdése szerint:
" (3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatanak megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak
véleményét.

A fenntartónak a (3) bekezdésében foglalt döntése előtt ki kell kérni a vagyonkezelésben
lévö ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

"A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés
meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé
tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. "

Á2 átszervezésijavaslat szerint a Szigetszentmiklósi Tankerületi KÖzpont a Dunavarsányi Erkel
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátási helyként új telephelyet létesítene, új művészeti ág, és
azon belül új tanszak índításával

a) a 2336 Dunavarsány, Arpád utca 12. szám alatt. Az intézményjelenleg is lát el müvészetí
feladatokat az általános iskolában, azonban ez a feladatellátási hely a szakmai alapdokumentumban
nem szerepel. Az új telephelyen, az alábbi tanszakon tervezett a művészeti oktatás: táncmüvészeti ág
(új tanszakok: modemtánc tanszak). Az új feladatellátási helyen a felvehetö maximális tanulólétszám
30 f6.

b) a 2336 Dunavarsány Kossufh Lajos utca 35 szám alatt. Az új telephelyen, az alábbi
tanszakokon tervezett a művészeti oktatás: zeneművészeti ág új tanszakok: fafúvós tanszak
(KlasszÍkus zene), rézfüvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs
tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (KlasszÍkus
zene), zeneismeret tanszak (Klasszikus zene)) Az új feladatellátási helyen a felvehetö maximálís
tanulólétszám 50 fö.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.



Hatarozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testűlete:
a) a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által megküldott, Dunavarsányi Erkel Ferenc

AIapfoká Művészeti Iskolát érintő - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. és
3. számú melléklete szerinti - intézményi átszervezéssel és az ahhoz tartozó szakmai
alapdokumentum módosítással egyetért.

b) felkéri a Polgármestert hogy az a) pont szerinti véleményéröl 2022. március 25-ig
tájékoztassa a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A hatarozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügyintézö

Mellékletek: 1. számú: Szigetszentmiklósi Tankeriileti központ levele
2. számú: Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

alapdokumentuma
3. számú: Atszervezéseket tartalmazó Excel táblázat

Dunavarsány, 2022. március 7.

'á liridc
lester

^onhai.^

Az eloterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi
jegy^ Jeg^l0
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Szigetszentmiklósi Tankeriileti Központ

Drtatószám: TK/132/00124-3/2022
TK/132/00125-3/2022
TK/132/00126-3/2022
TK/132/00127-3/2022

Melléklet:

Ugyintéző:
2db
Tézsláné Farkas Klarissza
06-24/795-209; 06-24/795-210;
06-24/795-249
klarissza.farkas. tezslane@kk.gov. hu

Dunavarsány Város Onkormányzata
Dunavarsán

Kossuth Lajos u. 18.
2336
polgarmester@dunavarsany.hu

Gergőné Varga Tünde
polgármester asszony
részére

Tárev: Intézményt érintő átszervezés véleményezése

Tisttelt folgdrmesler AsswnyS

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törrény (továbbiakban: Nkt. ) 84. § (7)
bekezdése értelmében a fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási
mtézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a
nevelési-olctatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével,
átszervezésével (továbbiakban ezek együtt: átszervezés) kapcsolatban.

A fenntartói döntés meghozatalához szükséges véleményezési eljárást - az Nkt. által
meghatározott érintettek és határidők alapján - a Tankerületi Központ folytatja le, majd
szakmai javaslatával és a véleményezési eljárás dolnnnentációjával egyűtt felterjeszti a
döntéshozó számára.

Az átszervezés a Dunavarsányi Erkel Ferenc AIaptokú Mflvészeti Iskolát is érinti.
melynek megalapozottságát, szakmai feltételeit Tankeriiletünk az intézmények vezetőjéveÍ
előzetesen leegyeztette.

A tervezett átszervezés részleteit a mellékelt Excel-táblázatok tartalmazzák. Az iskolajelenleg
hatályos szakmai alapdokumentumát pdf-fájlban mellékelem.

Az intézményátszervezés fogalmát az Nkt. 4. § 11. pontja rögzíti:
" inlézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapitó okirat, szakmai
alapdotumentum 21. § (3) bekezdés c)-J) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával
]ár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintö döntést,
amely vagyon afeladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. "
"A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdohimentuma tartalmazza
a} az alapitó és afenntartó, a muködtetö nevét és székhelyét,
b) az intézmény - különjogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhetyét,
db) tagintézményét,

2310 Szigetszentmiklós ATI Sziget Ipari Park 1/A.
tel. : 06-24-795-255

e-mail: szígetszentmiklos(%kk. gov. hy



Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

dc) telephelyéí,
e) alapfeladatánakjogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-
tanulólétszámot,

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint a szakképesités megnevezését és azonositó számát, szakközépiskola
esetén az ágazatokal,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon
használati jogát,

Intézményátszervezésről akkor beszélhetünk (Nkt. 4. § 11. pont), ha a c)-j) pontokban felsorolt
valamelyik elemet kívánjuk módosítani. Allami fenntartásban lévő köznevelési mtézmények
átszervezése - mivel nem rendelkeznek önálló költségvetéssel, - a c)-j) pontokban felsorolt
valamelyik elem módosítása esetén valósul meg.

Nkt. 83. § (3)-(6) bekezdése:
(3) "Afenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapitásával,
e) osszefiiggo döntése vagy véleményének kialatítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben
foglaltak véleményét.
A fenntartónak a (3) behezdésben foglall tlöntése elBtt ki kell kérni:
h) a vagyonkez.elésben lévö'ingatlan tulajdonos önkormányz.atának véleményét,

^ (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakitásához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakitásához - az információk
hozzáférhetővé tételének napjától számitva - legalább tízenöt napot kell biztosítani az
érdekeltek részére.

Kérem Polgámester Asszonyt, hogy a tervezett átsza-vezésekről és az ahhoz kapcsolódó
szakmai alapdokumentumok módosításáró) - fentiek figyelembe vételével - a véleményt
kialakitani és a döntést tartalmazó határozato(ka)t elektronikusan, és 1 példányban postai
úton a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ részére legkésőbb 2022. március 25-ig
megküldeni szíveskedjék!
Amennyiben a csatolt átszervezési javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel merül fel,
illetve további egyeztetés szűkséges, kérem, hogy keresse a Szigetszentmiklósi Tankerűleti
Központ Köznevelési és Pályázati Osztály munkatársait a fenti elérhetőségeken.

Együttműködését ezúton is megköszönve:

Szigetszentmiklós, 2022. március 2.
Udvözlettel: ^J P1/..'

dr. Pálós An^amária

tankerületi igazgató

2310 Szigetszentmiklós ATI Sziget Ipari Park 1/A,
tel. : 06-24-795-255

e-maíl: szi etszentmíklos kk. ov.hu
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A(z) Szigetszentniiklósi Tankerületi Központ áltdl 2021. szeptember 06. napján kiadott swkmai alapdokumentum

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye
Fenntartő tankeriiletí kozpont megnevezése: Szigetszentmiklósi Tankeriiletí Központ
OM azonosftó: 040041

Dunavarsányi Erkel Ferenc AIapfokú Muvészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a aevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VÜI. 31. ) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1. 1. Hivatalos neve:

2. Feladatellátási heJyei

2. 1. Szckhcly:

2. 1. 1. telephelye:

2. 1. 2. telephelye:

2. 1.3. telephelye:

2. 1.4. telephelye;

2. 1.5. telephelye:

Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokű Művészeti Iskola

2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 3.

2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.

2337 Délegyháza, Áipíd utca 53.

2315 Szigethalom, Szabadkai út 64.

2315 Szigethalom, József Attüa utca 47.

2315 Szigethalom, Thököly utca 37.

3. AJapító és a fenntartó neve és székhelye

Emberi Erőforrások Minisztériuma

emberi erőforrások minisztere

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Szigetszentmildősi Tankeriileti Központ

2310 Szigetszentmüdós, ATI-Száget Ipari Park VA. épület

3. 1. AIapító szerv neve:

3.2. AIapítóÍ jogkör gyakorlója:

3. 3. Alapító székhelye:

3.4. Fenntartó neve:

3.5. Fenntartó székhelye:

4. Típusa: alapfokú művészeti iskola

5. OM aznnusfta: 040041

6. Közaevelési alapfeladatai

6. 1. 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 3.

6. 1. 1. alapfokú művészetoktatás

6. 1. 1. 1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulői létszám: 215 fő)

6. 1. 1.2. zeneművészeti ág (uj tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak
(KlasszLkus zeae), billentyűs tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak
(Klassziltus zene), zeneismeret tanszak (Kl^szikus zene))

6. 1. 1.3. 1-2. évfolyam (eltíképzÓ), 1-10. évfolyam (alapfokú és továbbképző)

6.2. 2315 Szigethalom, Szabadkai út 64.

6.2. 1. alapfokú művészetoktatós

6. 2. 1. 1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulői létszám: 40 fő)

6.2. 1.2. zeneművészeti ág (új tanszakok: fafúvós tanszak (KJasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak
(Klasszikus zene), billentyűs tanszak CKlasszikus zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak
(Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Klasszikus zene))

6.2. 1.3. táncművészeti ág (új tanszakok: moderntánc tanszak)

6. 2. 1. 4. 1-2. évfolyam (előképző), 1-10. évfolyam (alapfokú és továbbképzö)

6.3. 23] 5 Szigethalam, József Aítila utca 47.

6.3. 1. atapfokú művészetoktatás



6. 3. 1. 1. nappali rendszerű (felvehetó maximális tanulói létszám: 40 fő)
6. 3. 1. 2. zeneművészeti ág (új tanszakok: fafuvós tanszak (Klasszikuszene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak

(Klasszikus zene), biUentyűs tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak
(KIasszikus zeae), zeneismeret tanszak (Klasszikus zene))

6. 3. 1. 3. táncművészetí ág (új tanszakok: modemtánc tanszak)

6.3. 1.4. 1-2, évfolyam (előképző), 1-10. évfolyam (alapfokú és továbbképző)

6.4. 2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.

6.4. L alapfokú muvészetoktatás

6. 4. 1. 1. nappali rendszeru (felvehetó maximális tanulói létszám: 20 fő)

6. 4. 1.2. zeneművészeti ág (űj tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), zeaeismeret tanszak (Klasszikus zene))

6.4. 1.3. 1-2. évfolyam (előképző), 1-10. évfolyam (alapfokú és továbbképző)

6. 5. 2315 Szigethctlom, Thököly utca 37.

6.5. 1. alapfokú művészetoktatás

6. 6. 2337 Délegyháw, Arpádutca 53.

6.6. 1. alapfokú művészetoktatás

6. 6. 1. 1. nappali rendszeru (felvehető maximális tanulói létszám: 60 fő)

6. 6. 1.2. zeneművészeti ág (öj tanszakok: fafúvös tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Klasszikus zene), zeneismeret
tanszak (Klasszikus zene))

6. 6. 1.3. táncmuvészeti ág (áj tanszakok: néptánc tanszak, társastánc tanszak)

6.6. 1.4. szín- és bábművészeti ág (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.6. 1.5. 1-2. évfolyam (előképző), 1-10. évfolyam (alapfokú és továbbképző)

7. A feladatdlátást szolgáló vagyon és a fdette való rendelkezés és használat joga

7. 1. 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 3.

7. I. l. Helyrajziszáma: 116/3

7. 1, 2. Hasznos alapterülete: 117, 3 nm

7. 1. 3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7. 1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7. 2. 2315 Szigethalom, Sz.abadkai út 64.

7.2.1. Helyrajzi száma: 2357/2

7, 2. 2. Haszoos alapterülete: 54 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelŐi jog

7.3. 2315 Szigethalom, József Attila utca47.

7.3. 1. Helyrajzi száma: 1984/1

7.3. 2. Hasznos alapterülete: 54 nm

.3.3. Intézmény jogköre: uigyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.4. 2336 Dunavarsány, Bartók Béla ittca 25.

7. 4. 1. Helyrajzi száma: 1962

7. 4. 2. Hasznos alapteriilete: 40 nm

7.4. 3. Intézmény jogköre; ingyenes használaü jog

7.4.4. Femitartó jogköre: ingyenes használati jog

7. 5. 2315 Szigethalom, Thököly utca 37.

7.5. 1. Hclyrajzi saima: 397/12



7.5.2. Hasznos alapterülete: 54 nm
7.5. 3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7. 5.4. Feiintartő jogköre: vagyonkezelői jog

7.6. 2337 Délegyháw, Arpád ufca 53.

7. 6. 1. Helyrajzi száma:

7.6.2. Hasznos alapterulete:

7. 6. 3. Intézmény jogköre;

7.6.4. Fenntartó jogköre;

7. 6. 5. Egyéb:

140/A/1;140/A/2

1 tanterem nm

ingyenes használati jog

vagyonkezelői jog

Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola.

8. VáUaIkozási tevékenységet nem folytathat,
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