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Az előterjesztést NYÍLT ülésen kell tárgyalni  
 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola alapító okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A köznevelési intézmények átszervezése tárgyában a Képviselő-testület az 

126/2012.(V.30.) normatív határozata  alapján módosította az Alapfokú 

Művészeti Iskola székhelyét, az így létrejött többcélú, közös igazgatású 

köznevelési intézmény alapító okiratát  a hatályos  jogszabályoknak megfelelően 

jóváhagyta.  

2005. évben a kiválóra minősített Kalász Alapfokú Művészeti Iskola esetében a 

minősítés érvényességének megtartása és a minősített intézmény 2012. év 4 

hónapjára vonatkozóan a normatíva igénylése miatt a Minősítő testület részére a 

változás bejelentése elengedhetetlenül szükséges és halaszthatatlan.   

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény és annak nyári módosítása (2012. 
évi CXXIV.tv.), valamint a módosított törvény végrehajtásáról szóló 2012. 
augusztus hónapban megjelent 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelete és a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet új 
megfogalmazásokat és szabályokat állapít meg az alapító okirat formai és 
tartalmi elemeiben. Ezek átvezetése szintén szükségszerű feladat. 
 
A fentiek alapján került előterjesztésre a Kalász Suli alapító okiratának 
módosítása.  
Az előterjesztés tartalmazza a 2012. augusztus 1-től alapító okiratot és a most 
jóváhagyásra javasolt módosított alapító okiratot. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 

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

a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító 
Okiratának jóváhagyásáról 

 
 



 3

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2011 Budakalász, 
Budai út 54. OM: 032395) alapító okiratát módosítja a nemzeti köznevelésről 
szóló CXC. törvény módosítása és az Nkt. végrehajtásáról szóló 
229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendeletben foglalt szabályozások alapján egységes szerkezetbe foglalt és a 
határozat mellékletét képező alapító okiratát jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Minősítő Testület 
részére a változás bejelentéshez szükséges iratokat aláírja és nyújtsa be, a 
fenntartói adatváltozás bejegyzésének előírt díjelőleg – 30.000 Ft – 
folyósításáról gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal, 2012. szeptember 28.  
Felelős: polgármester, iskolaigazgató, intézményegység-vezető 
 
 
 
 
Budakalász, 2012. szeptember 25. 
 

Rogán László 
polgármester 
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Általános tájékoztató (forrás: www.ame.hu) 

„Intézményi átszervezés, jogutóddal történő megszűnés vagy fenntartó megváltozásának 
bejelentése 

A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM 
rendelet 14/B. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján a „Minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény” vagy „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási 
intézmény” címet viselő alapfokú művészetoktatási intézménynek - a közoktatásról szóló 
törvény 121. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerinti - átszervezése, jogutóddal történő 
megszűnése vagy fenntartójának megváltozása esetében a fenntartó az átszervezésről vagy a 
fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban 
jelzi ezt a tényt a minősítő testületnek. 

A bejelentést a fenntartó a Letölthető Dokumentumok menüpontban letölthető változás 
bejelentő adatlap és mellékleteinek beküldésével teheti meg. 

A változás bejelentő adatlap mellékletei (másolatban, a fenntartó aláírásával és bélyegzőjével 
ellátva): 
* az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okirata 
* nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén a 
székhelyre és valamennyi telephelyre szóló hatályos, jogerős működési engedély 
* önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén az alapfokú 
művészetoktatási intézmény alapító okiratának jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi 
határozat továbbá intézményi átszervezés esetén az átszervezésben érintett művészeti ágra 
vonatkozó 
* pedagógiai program (új tanszak indítása esetén) 
* tantárgyfelosztás 
* órarend 
* eszközjegyzék 

A minősítési eredmény pontos módosítása érdekében kérjük, hogy a változás bejelentő 
adatlapon minden olyan adatváltozást tüntessenek fel, amely a korábban kiadott 
minősítési eredményben szereplő adattól eltér. 

A bejelentés díjelőlege  
* fenntartói adatváltozás bejelentése esetén: 30.000 Ft, 
* intézményi átszervezés, jogutóddal történő megszűnés vagy fenntartó megváltozása esetén a 
mindenkori kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelő összeg. 

3. A dokumentumok benyújtásának módja 

Az új eljárás megindítása iránti kérelmeket és a változás bejelentéseket átmenetileg kizárólag 
írásban, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában tudjuk fogadni. 

Beküldési cím: 

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete 
Szakmai Minősítő Testület  

1035 Budapest, Szentendrei út 9. 
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A pedagógiai programot elegendő csak elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) 
mellékelni. A következő dokumentumokat kérjük a nyomtatott formátum mellett 
elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is beküldeni: 
* Tantárgyfelosztás 
* Személyazonosításra alkalmatlan módon a pedagógusok végzettségére és szakképzettségére 
vonatkozó adatok 
* Intézményi összesített órarend  
* Intézményi önértékelés (nyilvánosságra hozott szempontok alapján) 
* Eszközjegyzék 

A dokumentomokat egy példányban szükséges benyújtani. 

4. A díjelőlegek befizetési címe és számlaszáma 

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete 
11709002-20613783 

OTP Bp. IX. kerületi fiók 

A befizetést követően számlát állítunk ki. Kérjük, hogy pontosan tüntessék fel a befizető 
nevét és címét a számlák pontos kiállítása érdekében. 

Szakmai Minősítő Testület” 


