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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  11/2012. Kt. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 2012. május 29-én (kedden) 17.00 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről 
 
 

Az ülés helye:  Faluház, Klubszoba 
 
Jelen vannak: 
 Rogán László polgármester 
 Ercsényi Tiborné alpolgármester 
 Balogh Csaba képviselő 
 dr. Hantos István képviselő 
 Kaltner Károly képviselő 
 Krunity Péter képviselő 
 Mányai Zoltán képviselő 
 Németh Antal képviselő 
 Nógrádi Zoltán képviselő 
 Tolonics István képviselő 
 
 
Megjelent továbbá:  dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
 dr. Molnár Éva jegyző 
 Nagy Zsolt aljegyző 
 dr. Papp Judit irodavezető 
 Orosz György irodavezető 
 Hegyvári János irodavezető 
 Balsai Judit irodavezető 
 dr. Udvarhelyi István irodavezető 
 Villám Zsuzsanna osztályvezető 
  
 
Jegyzőkönyvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 

1. Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére 
103/2012.(V.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási- , Kulturális- és Sportbizottság, 

 Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság  

Előterjesztő:  polgármester 
 

Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

testület 11 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. A meghívóban egyetlen 

napirendi pont szerepel. Kérem, hogy erről szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület a napirendet 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  

 

Napirendi pont megtárgyalása: 

1. Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére 
103/2012.(V.29.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester kérésére Villám Zsuzsanna osztályvezető 
ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági állásfoglalást. 
 
Németh Antal: Szakértői véleménnyel kapcsolatban lenne észrevételem. 
Kaptam szülőktől olyan észrevételt, hogy nem találják az országos 
névjegyzékben az urat. Utána néztem, valóban, nem így van nyilvántartva. 
A szakértői véleményben nem határozza meg, hogy mi volt az ő feladata.  
30 éve szakértői névjegyzékben szerepelek, és tudom mi a különbség a szakértői 
vélemény és az állásfoglalás között.  
Az első lenne, hogy a szakértő azonosítsa magát. Ez olyan etikai vétség, hogy 
nem csodálkoznék azon, hogy a szülők megtámadnák a szakértői véleményt. 
Ezt a szakértői vélemény gyakorlatilag úgy értékelem, hogy alibi szakvélemény, 
tehát kipipálandó, mint kellék.  
 
Nógrádi Zoltán: Magam is úgy gondoltam, hogy utána nézek ennek a 
szakértőnek, szerepel az azonosítója.  
Kémia szakos tanügyi szakértő. Általános iskola igazgatója. Tehát akár érthet is 
egy ilyen átszervezéshez. 
A kormányhivatal kijelöl néhány embert, hogy kivel lehet elvégeztetni a 
szakértést, és utána az árajánlat alapján dönthet az ember.  
 
Rogán László: Amikor kolléganőm megkérte a szakértők névsorát, valóban 
három nevet kaptunk, és abból választottuk ki. 
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Nógrádi Zoltán: Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatnak a lezárása, és 
valami konkrétumot fogalmazzunk meg.  
 
Rogán László: Valóban, a tévénézők a bizottsági ülést nem láthatták. 
A testület hozott egy egységes döntést arról, hogy amennyiben az iskolát vagy 
az önkormányzatot vagyonvesztés fenyegeti, milyen lépéseket kell tenni ahhoz, 
hogy a zeneoktatás színvonalvesztése nélkül hogyan tudjuk megakadályozni, 
hogy a zeneiskola épülete állami tulajdonba kerüljön.  
 
Nógrádi Zoltán: Eddig az ÁMK-nak volt az intézménye a zeneiskola, most 
pedig a Kalász suli intézménye lesz. Ugyan az lesz az igazgatója, Uracs Mónika, 
és ugyan az lesz a gazdasági vezetője.  
 
Kaltner Károly: A Szentistvántelepi Iskolában is folyik majd szolfézsoktatás és 
kis hangszeres oktatás.  
 
Dr. Hantos István: Volt még egy aggályuk a zenetanároknak és a szülőknek, 
hogy a megnyilvánulások – koncertek, vizsgák – hol lesznek. Szeretnék 
mindenkit megnyugtatni, hogy az itt marad a Faluházban.  
A zeneiskola épülete azt a funkciót tölti be, amit eddig is betöltött. 
 
Mányai Zoltán: Az a cél, amit kitűztünk, hogy Budakalászon megmaradjon a 
zeneoktatás és a zeneiskola, ezt elértük.  
 
Németh Antal: A jelenlegi ÁMK-n szervezeti módosítást kell végrehajtani.  
Módosító javaslatom: Miért nem tudjuk a Zeneiskolát visszahozni abba a 
státuszába, ahol 5 évvel ezelőtt volt.  
Vannak olyan aggodalmak – amit az 500 aláírás is jelez – féltik az iskolát. Mi az 
indoka, hogy mindenképpen be kell integrálni?  
 
Módosító indítványom, hogy önálló intézményként javaslom.  
 
Mányai Zoltán: Az elmúlt három-négy órában erről vitatkoztunk. 
Egyértelműen el lett magyarázva, hogy miért fontos az, hogy integráljuk a 
zeneiskolát.  
Jobban kellene figyelni a bizottsági ülésen, és akkor nem kellene ilyeneket 
kérdezni. 
 
Ercsényi Tiborné: A közelmúltban volt alkalmam találkozni az államtitkárral, 
aki látogatást tett a zeneiskolában. Egy jó hangulatú baráti beszélgetésnek ítélem 
a megbeszélést. Megkérdeztük tőle, hogy mik a lehetőségeink.  
Ő elmondta, hogy a leendő járásban 4 zeneiskola működik. Az átszervezések 
során jelen formájában ez nem fog megmaradni. 
Az egyesített intézmények nagyobb biztonságban vannak. A Kalász suli német 
nemzetiségi iskola, ami biztosíthatja a nemzetiségi és zeneoktatás 
fennmaradását. 



 

4 

Azzal, hogy a zeneoktatás egy része kikerül az általános iskolákba, a 
zeneiskolások közül többen kedvet kaphatnak a zenetanulásra.  
A Kalász suliba integráljuk a zeneiskolát, és a zenetanárok lehetőséget kapnak a 
Telepi suliban is zeneoktatásra. 
 
Németh Antal: Változatlanul fenntartom az aggodalmat, amit a szülők 
képviselnek. Az integráció és a szétválasztás mindig sérüléssel jár.  
Az biztos, hogy át kell szervezni az ÁMK-t, de változatlanul fenntartom a 
javaslatomat, hogy a zeneiskola legyen ismét önálló intézmény.  
 
Rogán László: Lehet, hogy hibáztunk, és a kommunikáció nem volt tökéletes. 
Ha a szülők minden lépésünkről tájékoztatást kaptak volna, nem született volna 
560 aláírás. Azért küldtünk most levelet mindenkinek, és reményeim szerint 
minden kétséget eloszlattunk.  
 
Kérem, hogy aki Németh Antal javaslatával egyetért – a zeneiskola önálló 
intézmény legyen – szavazzon. 
 
Budakalász Város Képviselőtestülete 3 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2012.(V.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot e l u t a s í t o t t a : 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Kós Károly Általános Művelődési Központ, Kalász 
Alapfokú Művészetoktatási intézményegységet önálló intézménnyé 
szervezi át. 

 
Rogán László: Térjünk rá az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokra. 
Kérem, hogy azokról szavazzunk. 
 
Miután Rogán László polgármester felolvasta az 1. sz. határozati javaslatot, 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen és 3 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2012.(V.29.) KT határozat 
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 



 

5 

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 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen és 3 nem 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2012. (V.30.) határozata 

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 

 
Rogán László felolvassa a 3. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen és 3 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének   
126/2012. (V.30.) határozata 
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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 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.  

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg, az alapfokú 

művészetoktatási intézményegység beolvadásával létrejött közös 

igazgatású közoktatási 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 

 
 
Dr. Hantos István: A Kalász Suli igazgatójának megnövekszik a feladata. 
akkor járunk el korrektül, ha ehhez többlet javadalmazást kap. 
 
Völgyes József: Tiszteljen meg a képviselő-testület, hogy ettől megkímél 
engem.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a 4. sz. határozati javaslatot. Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen, 3 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

127//2012.(V.29.) KT határozat 
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.  
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Ezzel egyidejűleg a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár 
vezetői (magasabb vezető) tevékenységének ellátására 2012. 
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 
 

Rogán László: Az 5. határozati javaslatot visszavontuk, a következő ülésen 
szavazunk róla. 
 
Völgyes József: Változatlanul kérem, hogy határozat formájában mondja ki a 
testület, hogy a Zeneiskola épületét továbbra is kizárólagosan zeneiskola céljára 
kívánja hasznosítani.  
 
Rogán László: Erről most nem hozunk határozatot, de a nagy nyilvánosság előtt 
kijelentem, hogy az Önkormányzat a Zeneiskola épületét továbbra is 
kizárólagosan zeneiskola céljára kívánja hasznosítani. 
 
Több napirend nem lévén, Rogán László polgármester a rendkívüli nyilvános 
ülést berekeszti. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Liptákné Szandi Ágnes 


