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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:  Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére 
 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények 
átszervezésének szándékával az alábbi egyhangú határozatot hozta 2012. február 
23-ai rendkívüli ülésén: 

 
„30/2012(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 
felelősségteljes gazdálkodás követelményeire, valamint a 2013. január 1-jétől a 
köznevelési intézmények fenntartásában beálló változásokra, az alábbi döntést 
hozza: 
A Kós Károly Általános Művelődési Központ (Budakalász, Szentendrei út 9) 
intézményegységét, a Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 
(Budakalász, Szentendrei út 9/a)  2012. augusztus 1. napjával a Kalász Suli 
Általános Iskola intézményébe átszervezve, közös igazgatású intézményként 
működteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 88.§.(6) és a 102.§.(3)-(4) bekezdésében foglalt, 
intézmény átszervezéshez szükséges eljárást indítsa meg. Az intézmények 
átszervezésére vonatkozó fenntartói döntést a Képviselő-testület 2012. május 31-
ig meghozza.   
 
Felelős : Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
A jelenleg hatályos közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 
102.§.(2) bekezdés alapján a fenntartó dönt a közoktatási intézmény 
létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
tevékenységi körének módosításáról. A 102.§.(3) bekezdése tartalmazza a 
döntéseket megelőző egyetértési és véleményezési eljárásokat.  
 
Az intézményátszervezésekre a jelenleg hatályban lévő közoktatási törvény 
102.§.(11) bekezdése alapján (idézet a Kt.-ből: „A fenntartó legkésőbb az 
intézkedés tervezett végrehajtás éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat 
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a 
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tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre 
vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja.”) 2012. május 31-ig 
meg kell hozni a fenntartói döntést. 
 

A Kt. 102.§.(9) a) pontja alapján „A fenntartó tanítási évben (szorgalmi évben), 
továbbá  - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben iskolát, 
óvodát nem szervezhet át és nem szüntethet meg. 
 

A fenntartónak az intézmények átszervezése ügyében hozott döntése előtt be 
kell szereznie [Kt.102.§.(3)] az érintett intézmény alkalmazotti közösségének, 
iskolaszékének, szülői szervezetének, iskolai diákönkormányzatnak, nemzetiségi 
önkormányzatnak véleményét.  
 

Az átszervezés előtt be kell szerezni a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szervének – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. A helyi 
önkormányzat tervezett intézkedés véleményezése céljából közoktatási szakértő 
véleményét köteles beszerezni. [Kt.88.§.(6)] 
 
A fenntartó mindezeknek a jogszabályi előírásoknak eleget téve kérte a 
szervezetek egyetértését, véleményét: 
 
1. sz. melléklet:  Kós Károly ÁMK Faluház alkalmazotti közösségének 

véleménye, 
2. sz. melléklet: Kós Károly ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

alkalmazotti közösségének véleménye, 
3. sz. melléklet: Kós Károly ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

szülői közösségének (SZMK) véleménye, 
4. sz. melléklet: Kós Károly ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

diákönkormányzatának véleménye, 
5. sz. melléklet:  Kalász Suli Általános Iskola alkalmazotti közösségének 

véleménye, 
6. sz. melléklet:  Kalász Suli Általános Iskola szülői közösségének (SZMK) 

véleménye, 
7. sz. melléklet:  Kalász Suli Általános Iskola diákönkormányzatának 

véleménye, 
8. sz. melléklet:  Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi 

Egyesület véleménye  
 
A Kt. 88.§.(6) bekezdése az átszervezésről hozott fenntartói döntést megelőzően 
előírja független szakértő szakvéleményének beszerzését. A szakértő 
személyére az illetékes Kormányhivatal hivatott javaslatot tenni. A delegált 
szakértő elkészítette szakvéleményét az intézményátszervezésére vonatkozóan, 
amely az előterjesztés 9. sz. mellékletét képezi. Jogszabály szerint a szakértőnek 
abban a tekintetben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az 
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adott tevékenység, szolgáltatás  Kt. 88.§.(6) bekezdésében meghatározottak 
szerint történő további ellátását. („A helyi önkormányzat a közoktatási 
intézményét, illetve  egyes szolgáltatások ellátását – részben vagy egészben – 
akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott 
tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik 
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek 
nem jelent aránytalan terhet.”) 
 
A szakértő véleményének megküldésével a Kormányhivatal is állást foglal arról, 
hogy az intézményátszervezés  Pest Megye Közoktatás-Fejlesztési tervébe 
hogyan illeszthető be. A Kormányhivataltól 2012. május 4-én megkért vélemény 
még nem érkezett meg a Hivatalba, érdeklődésünkre a nagy számú 
intézményátszervezésekre hivatkozva türelmet kértek. 
 
A véleményezési eljárást követően dönthet a Képviselő-testület az 
intézményeket érintő átszervezésről, amely az alapító okiratok módosításával 
válik jogszerűvé. 
 
Az átszervezés célját az előterjesztés 10. sz. melléklete – „A budakalászi 
zeneoktatás átszervezésének koncepciója” – részletezi.  
Az intézmények átszervezésének megértése és elfogadása érdekében a 
Polgármester külön levélben fordult a szülőkhöz és a város pedagógusaihoz, 
amelyre a településen és különböző fórumokon megjelent – valóságot nélkülöző 
– híresztelések tisztázására volt szükség. (11.sz. melléklet) 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 11.§.(2) 
bekezdése alapján: „A költségvetési szerv általános jogutódlással történő 
megszüntetése átalakítással történhet. Az átalakítás lehet egyesítés vagy 
különválás. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás.” 
A (3) bekezdés szerint „beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv 
(intézmény) megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv (intézmény) lesz. 
Összeolvadás estében az egyesítendő költségvetési szervek megszűnnek, 
jogutódja az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. Különválás esetén a 
különváló költségvetési szerv megszűnik, jogutójai az átalakítással létrejövő 
költségvetési szervek.” 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§.(3) bekezdése 
szerint „Költségvetési szerv alapítása történhet oly módon is, hogy a 
költségvetési szervből kiválás történik, amely alapján a költségvetési szerv az 
alapító okirat módosítását követően tovább működik ezzel egyidejűleg pedig az 
alapításra vonatkozó szabályok szerint egy új költségvetési szerv jön létre.” 
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Ez azt jelenti, hogy az ÁMK új elnevezéssel (névvel), új tevékenységi körrel 
tovább működik, Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár néven, amely a 
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátását fogja végezni. 
 
Az Áht. 11.§.(3) bekezdés alapján az alapfokú művészetoktatási intézmény 
(zeneiskola) Kalász Suliba történő beolvadása esetén az általános iskola 
intézményegységeként működik tovább, a Kalász Suli Ált. iskola OM 
azonosítója (032395) alatt, önálló szakfeladatként. Ezzel egyidejűleg a Kós 
Károly ÁMK (Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) OM azonosítója 
(201224) így megszűnik [20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B.§]. 
 
A költségvetési szerv átalakításáról – alapításának megfelelően – okiratban kell 
rendelkezni, amelyet legalább 40 nappal az átalakítás napja előtt ki kell hirdetni 
(közzé kell tenni). 
 
A korábbi fenntartói szándék (30/2012(II.23.) Kt. hat.), a közoktatási szakértő 
véleménye és a fenti jogszabályok figyelembe vétele mellett az alábbi döntés 
meghozatalát javaslom: 
 
A Kós Károly ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység a Kalász Suli 
Általános Iskola közös igazgatása alá kerüljön 2012. augusztus 1-től, élén egy 
igazgatóval, aki egyben az általános iskola igazgatója. Ebben az esetben a 
magasabb vezetői feladatokat a „befogadó” intézménynek a vezetője (Völgyes 
József igazgató) látja már az összevont intézmény egészére, a megbízatásának 
lejártáig, Nem szükségszerű a nyilvános pályázat kiírása, erről a fenntartó 
dönthet. Munkáját az általános iskola esetében egy igazgató-helyettes (jelenleg 
Dévainé Szabó Mónika) segíti, akinek megbízása az igazgató kompetenciája. 
 
A beolvadó – Kalász Művészetoktatási Intézményegység a Kt. 33.§.-ában 
foglaltak szerint a Kalász Suli intézményegységévé válik, amelyben az egyes 
intézménytípusok intézményegységként működnek tovább, egy 
intézményegység-vezetővel. Ez a Kalász Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményegység esetében egy magasabb vezetőt jelent, akinek megbízása a 
közös igazgatású intézmény igazgatójának a hatáskörébe tartozik. Ebben az 
esetben az intézményegység-vezetőhelyettesi munkakört (a vezetői pótlékkal) 
2012. augusztus 1. napjával visszavonásra javaslom.  
A fent nevezett magasabb vezetői megbízások többletköltséggel nem járnak.  
 
Az összevonás a beosztottak tekintetében azt jelenti, a kinevezésük csupán 
annyiban módosul, hogy megváltozik a munkáltató (intézmény) neve, címe, 
illetőleg a legtöbb esetben a munkáltatói jogok gyakorlójának a személye. 
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A Művelődési ház és a Könyvtár – a zeneiskola intézményegységének 
kiválásával -, az alapító okirat módosításával egy összevont költségvetési 
szervként működik tovább 2012. augusztus 1. napjától, élén egy igazgatóval, aki 
egyben a Művelődési ház vezetője és egy könyvtár vezetővel. Ennek 
költségvetést érintő többletkiadása nincsen. 
 
 
Ennek érdekében az alábbi feladatok meghatározását javaslom: 
 

 fenntartói döntések (határozati javaslatok) meghozatala  
 a Kós Károly ÁMK alapító okiratának módosítása, ez lesz a Kós Károly 

Művelődési ház és Könyvtár alapító okirata (12.sz.melléklet), 
 A Kalász Suli Általános Iskola alapító okiratának módosítása 

(13.sz.melléklet),  
 intézkedési terv készítése a döntést követő (elvégzendő) feladatokról 

(Kormányhivatal, MÁK, OH, KIR) 
 az átszervezett intézmények működésével kapcsolatos költségvetési 

számítások és költségvetés módosítás a következő testületi ülésen. 
 a telekhatár rendezése a Művelődési ház és Könyvtár valamint a Lenfonó 

jogi helyzetének rendezése érdekében. A mellékelt vázlat alapján fog 
elkészülni a telekhatár rendezési eljárás lefolytatásához szükséges 
változási vázrajz. (vázlat:14.sz.melléklet)   
 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 
közoktatási rendszerének gazdaságosabbá és hatékonyabbá tétele érdekében 
átszervezi a fenntartásában működő, három intézményegységből álló (Faluház, 
Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) Kós Károly Általános 
Művelődési Központot oly módon, hogy 2012. augusztus 1. napjával a Kalász 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység költségvetési szervből történő 
kiválásával, létrehozza a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtárat. Ezzel 
egyidejűleg a Kós Károly ÁMK-ból kiváló Kalász Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményegységet 2012. augusztus 1. napjától a Kalász Suli Általános Iskolába 
beolvasztja, közös igazgatású közoktatási intézménnyé szervezi át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2012. (  ) 
normatív határozati javaslata 

a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár Alapító Okiratának 
jóváhagyásáról 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő, 
három intézményegységből álló (Faluház, Könyvtár és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény) Kós Károly Általános Művelődési Központ 
alapító okiratának módosításával, a Kalász Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményegység költségvetési szervből történő kiválásával, 2012. augusztus 1. 
napjával létrehozza a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtárat. A Kós Károly 
Művelődési ház és Könyvtár intézmény egységes szerkezetbe foglalt és a 
határozat mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg, az alapfokú 
művészetoktatási intézményegység kiválásával létrejött intézmény költségvetési 
módosítását, a 2012. évi költségvetési rendeletben történő átvezetését a 
következő rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 
 
Határidő: átszervezés azonnal, költségvetés módosítása a következő testületi 
ülésen. 
Felelős: polgármester 

 
3. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2012. (  ) 

normatív határozati javaslata 
a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Kalász Suli Általános Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54. OM: 032395) 
alapító okiratát módosítja, a Kalász Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményegységet 2012. augusztus 1. napjával az általános iskola 
intézményegységeként, az iskolával közös igazgatású közoktatási intézménnyé 
szervezi át. Az így beolvadással létrejött Kalász Suli Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt és a 
határozat mellékletét képező alapító okiratát jóváhagyja.  
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Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg, az alapfokú 
művészetoktatási intézményegység beolvadásával létrejött közös igazgatású 
intézmény költségvetésének módosítását, a 2012. évi költségvetési rendeletben 
történő átvezetését a következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 
Határidő: átszervezés azonnal, költségvetés módosítása a következő testületi 
ülésen. 
Felelős: polgármester 

 
4. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. augusztus 1. 
napjával létrejött Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásra a „befogadó” 
intézmény vezetőjét - Völgyes József igazgatót – bízza meg 2012. augusztus 1. 
napjától - a vezetői megbízatásának lejártáig - 2013. július 31-ig, személyi 
juttatásainak változatlanul hagyása mellett.  
Ezzel egyidejűleg a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár vezetői (magasabb 
vezető) tevékenységének ellátására 20102. augusztus 1. napjával dr. Pappné 
Fazekas Borbála megbízott igazgatót bízza meg, a határozott időre szóló vezetői 
megbízásának lejártáig, 2012. szeptember 6-ig, személyi juttatásainak 
változatlanul hagyása mellett.  
 
Határidő: 2012. augusztus 1. 
Felelős: polgármester 
 

5. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár valamint a 
Lenfonó jogi helyzetének rendezése érdekében a mellékelt vázlat alapján a 
budakalászi 1291/16. és 1291/25. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan telekhatár 
rendezési eljárást kezdeményezzen, s az ezzel kapcsolatos iratokat, 
szerződéseket írja alá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Budakalász, 2012. május 22. 
 

Rogán László 
polgármester 

 


