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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy:  Javaslat a Kós Károly ÁMK Alapító Okiratának módosítására, a 
Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézményben új tanszakok 
bevezetésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Kós Károly Általános Művelődési Központ igazgatójaként azzal a kéréssel 
fordulok a tisztelt Képviselőtestülethez, hogy intézményünk Alapító Okiratának 
módosítását hagyja jóvá.  
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosításra került a 27/1998. (VI. 10.) MKM 
rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 
bevezetéséről és kiadásáról.  
E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első 
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben 
kell alkalmazni. 
Alapító Okiratunkban az új tantervi programnak megfelelően módosítást 
kérelmezünk az alábbi pontokban. 
 
II.11. A.5. pontjában: 
A. 5.   Évfolyamok száma: 

12 - előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok. A tanuló az utolsó 
továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát lehet. 
A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való 
továbbtanulásra jogosít.  

Művészeti ágak, tanszakok: 
klasszikus és népzene, ezen belül  
klasszikus tanszakok: előképző, zongora, magánének, hegedű, gordonka, 
furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt. harsona, tuba, gitár, 
ütő, harmonika, szolfézs, kamarazene, csembaló*, orgona*. 
Népzenei tanszakok: népi hegedű, népi brácsa, tambura, népi furulya, 
citera, népi ének, népi harmonika*, tekerő*, duda*, népi cimbalom*, 
népi kamarazene. 

 
Az új tanterv kötelezően nem írja elő az újonnan megjelent tantárgyak 
bevezetését, csak lehetőséget ad arra.  
Ezek közül feltétlenül iskolánk pedagógiai programjába kívánkozik a népi 
harmonika és a népi cimbalom tárgyak tanításának lehetősége, esetleges bevezetése.  
Iskolánk tanszaki kínálatában településünk hagyományainak megőrzésére, a 
lakossági igények kielégítésére és a magyar zeneoktatás egészére is kiható 
innovációkra különös hangsúlyt helyezünk. 
 
A klasszikus tanszakok bővülése lehetőséget ad régi zenei programunk folytatására 
illetőleg az egyházzenei törekvéseink elindítására. A csembaló és orgona szakok már 
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a régi tantervben is szerepeltek, ám a zeneiskola tanszakai közé eddig nem kerültek 
be. 
A népzenei tanszakok bővítésével a budakalászi néptánc együttesek zenei 
kíséretének megoldását kívánjuk előmozdítani. Külön örülünk a népi harmonika 
tantárgy elindításának, melyre az új tanterv – stratégiai közreműködésünk kapcsán - 
lehetőséget ad. 
 
A fenntartó részére nem jelent plusz anyagi terhet sem a klasszikus zenei sem a 
népzenei tanszakok Alapító Okiratban történő bővítése, mivel csupán az 
igényelt tanszakok bevezetésének lehetőségét adja meg.  
 
Amennyiben kollégáink rendelkeznek a jelen előterjesztésben igényelt tantárgyak 
oktatásához szükséges végzettséggel, úgy a jelenlegi órakeret és álláshelyek 
meghagyása mellett lenne lehetőségünk a tanszaki kínálat bővítésére, színesítésére. 
 
E szakirányok a jelenlegi létszámkeretek meghagyása mellett, óraszám és 
pótlólagos státuszigény emelkedés nélkül gazdagítják növendékeink választási 
lehetőségeit. 
 
Egyúttal javasoljuk a III.1. pontjának felülvizsgálatát, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő módosítását, mivel az Alapító Okirat ezen pontja a hatályon kívül 
helyezett 2008. évi CV. törvényre hivatkozik. A 2010. évi XC. törvény egyes 
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról IV. 
fejezete hatályon kívül helyezi a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, 
javaslataik megtételére. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Kós Károly Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását elfogadja. 
Az alapító okirat módosítása  a Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások alapító okiraton 
való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, és annak a 
Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére.  
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2011. június 29. 

Eredics Gábor 
ÁMK igazgató 


