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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy:  Javaslat pomázi lakhellyel rendelkező tanulók zeneiskolai felvételére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kalász Művészeti Iskola intézményegység vezetőjeként azzal a kéréssel 
fordulok a tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a 2011/2012-es tanévben 
csoportos szolfézs képzésre felvehessünk három olyan felvételiző gyermeket, 
akik a Szent István telepi iskola 3. illetve 4. osztályába járnak, de pomázi 
illetőségűek és a szülők sem dolgoznak Budakalászon. 
 
A gyermekek felvétele - csoportos oktatásról lévén szó - óraszám 
emelkedéssel nem jár, csak amennyiben egyéni képzésre kerülnek át.  
A felvételin mindhárom gyermek kiváló képességekről, adottságokról tett 
tanúbizonyságot, amely a későbbiekben kamaraegyütteseink működését 
segítheti. 
 
Amíg a gyermekek csak csoportos oktatásban részesülnek – tekintve, hogy a 
csoportot nélkülük is fenntartanánk - addig nem jelentenek plusz anyagi 
terhet a fenntartó részére. A jövő évtől egyéni hangszeres képzést is 
kaphatnának, amelynek már vannak anyagi vonzatai.  
 
2011. évben - a jelenlegi létszámot alapul véve – az iskola teljes működési 
költségének létszámarányos elosztásával egy gyermek 269.000,- Ft-ba kerül. 
Ebből az állami normatíva jelenleg fejenként 105.000,- Ft-ot pótol az 
önkormányzat felé. Az emelt összegű szülői hozzájárulás (térítési díj) 6-18 
éves korig jelenleg 30.000,- Ft/év, mely szintén az önkormányzat bevételét 
emeli. 
 
A szülői hozzájáruláshoz további jogcímeken történő befizetések is 
kapcsolódnak, melyek kiadáscsökkentő hatásai összintézményi szinten 
jelentkeznek: alapítványi támogatás, hangszerhasználati díj, 1%-os 
felajánlások, adományhangszerek, bútorok, eszközök, különböző 
térítésmentesen nyújtott szülői szolgáltatások. 
A szülői közösség a növekvő tehervállalással, az önkormányzat terheinek 
fokozatos csökkentésével egyet ért. A fenntartói likviditás fenntartásában 
érdekelt. 
 
A fenntartó jelenleg kimutathatóan évente 134.000,- Ft-ot költ átlagosan egy 
zeneiskolás tanulóra. 
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Éves szinten a három tanuló egyéni hangszeres képzése 3x134.000,- Ft, 
azaz 402.000,- Ft lenne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalására, javaslataik megtételére valamint kérelmünk kedvező 
elbírálására. 
 

Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul három fő 
pomázi illetékességű, de Budakalász, Szentistvántelepi Általános Iskolában 
tanuló gyermek,  Kós Károly ÁMK Kalász Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménybe történő felvételéhez, óraszám és álláshely bővítése, valamint 
költségigény nélkül.  A 2012. évben ennek esedékes plusz költségeit 
álláshely és óraszám emelése nélkül az intézményvezető oktatásszervezéssel 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 
Budakalász, 2011. június 29. 
 
      Hermeszné Uracs Mónika  
      zeneiskola intézményegység vezető 
 
 

Kiegészítés: 
A Pénzügyi osztály nyilvántartása alapján a tényleges 1 főre eső 
önkormányzati hozzájárulás az Alapfokú művészetoktatás 
zeneművészeti ágon 2011-ben az alábbi: 
Tervezett működési kiadások:    58.331 ezer Ft 
Tervezett saját bevétel:       7.175 ezer Ft 
Normatív állami hozzájárulás:     14.259 ezer Ft 
Önkormányzat hozzájárulása:     36.897 ezer Ft 
Átlagos tanulói létszám:           202 fő       
1 tanulóra jutó összes kiadás:    289 ezer Ft 
1 tanulóra jutó önkormányzati hozzájárulás: 183 ezer Ft (63 %) 
 
Budakalász, 2011. június 29. 
       Zelei Zita 
           pénzügyi ügyintéző 
 


