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Előterjesztés 
 



 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat intézményi átszervezésről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) h) pontja alapján a fenntartónak a 

köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt ki 

kell kérni a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.  

A Váci Tankerületi Központ, mint fenntartó kéri a Képviselő-testületet, hogy véleményezze az 

alábbi átszervezési javaslatokat: 

1) Kalász Suli Általános Iskola alapfeladatának bővülése, az intézményben a 4 

évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás felvétele a szakmai alapdokumentumba. Az 

intézmény Kalász Suli Általános Iskola és Gimnázium néven működne. 

A Váci Tankerületi Központ javaslatának indoklása: Budakalászon a 2021/2022-es tanévtől már 3 

általános iskola látja el az általános iskolai korosztály köznevelési feladatait. Ennek következtében 

a Kalász Suli Általános Iskola körzetes tanulóinak létszáma a következő években jelentősen 

csökkenni fog. Jelenleg 21 általános iskolai osztályban 451 tanuló van. A körzetes tanulók 

létszámcsökkenéséből adódóan a 2023/2024-es tanévtől felmenő rendszerben évfolyamonként egy 

osztállyal gimnáziumi osztály indítható úgy, hogy az intézmény létszámát, valamint a státuszok 

számát nem kell növelni, illetve a tárgyi feltételek is biztosítottak. Az intézmény a gimnáziumi képzést 

a megfelelő előkészületeket követően a 2023/24-es tanévtől kezdődően szeretné beindítani, ezért 

az alapfeladatok közé szükséges most felvenni, hogy a 2023/2024-es tanévre már felvételi vizsgát 

tudjon az intézmény szervezni a gimnáziumba jelentkező tanulók számára.  

2) A Kalász Suli Általános Iskolában az évfolyamok számának növelése 8 évfolyamról 8 

+ 4 évfolyamra.  A gimnáziumba felvehető maximális tanulói létszám: 136 fő. Jelenleg 

21 általános iskolai osztályban 451 tanuló van.  

 

A Váci Tankerületi Központ javaslatának indoklása: A 2023/2024-es tanévtől felmenő rendszerben 

a Kalász Suli Általános Iskola felmenő rendszerben évfolyamonként egy gimnáziumi osztály 

indítását tervezi. Ehhez szükséges az évfolyamok számát 8-ról 8 + 4 évfolyamra emelni. A 

gimnáziumba felvehető maximális tanulói létszám: 136 fő 

3) A 2021. augusztus 1-jén alapított Patakpart Általános Iskolában az alapfokú 

művészetoktatás elindítása a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként. 

A Váci Tankerületi Központ javaslatának indoklása: A Patakpart Általános Iskola 2021 

szeptemberében nyitotta meg kapuit. Az ide járó tanulóknak a többi általános iskolához hasonlóan 

ebben az intézményben is biztosítani kell a helyben történő alapfokú művészetoktatást. A Kalász 

Alapfokú Művészeti Iskola ezen a telephelyen maximálisan felvehető tanuló létszáma 40 fő. 

4) A Patakpart Általános Iskola telephelyen az alapfokú művészetoktatás elindítása, a 

klasszikus zenén belül fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, 

zeneismeret és kamarazene tanszak, a népzenén belül vonós és tekerő, fúvós, 

pengetős, akkordikus, vokális, zeneismeret és kamarazene tanszak indítása. 

Felvehető maximális tanulói létszám: 40 fő. 



 

 
 

A Váci Tankerületi Központ javaslatának indoklása: A Patakpart Általános Iskola 2021 

szeptemberében nyitotta meg kapuit. Az ide járó tanulóknak a többi általános iskolához hasonlóan 

ebben az intézményben is biztosítani kell a helyben történő alapfokú művészetoktatást. Ezért kérjük 

a klasszikus zenén belül fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, zeneismeret és 

kamarazene tanszak, a népzenén belül vonós és tekerő, fúvós, pengetős, akkordikus, vokális, 

zeneismeret és kamarazene tanszak indítását. Maximálisan felvehető tanulólétszám a telephelyen 

40 fő. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat 
fogadja el. 
 
 

A fentiek alapján az alább határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi Központ kérésére a 

Kalász Suli Általános Iskola alapfeladatának bővülését, a 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

felvételét a szakmai alapdokumentumba, az intézmény névváltozását, mely szerint Kalász Suli 

Általános Iskola és Gimnázium néven történő tovább működéséről szóló átszervezési javaslatát 

támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Váci 

Tankerületi Központot és a Kalász Suli Általános Iskola intézményvezetőjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi Központ kérésére a 

Kalász Suli Általános Iskolában az évfolyamok számának növelését 8 évfolyamról 8+4 évfolyamra 

történő átszervezési javaslatát támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a döntésről tájékoztassa a Váci Tankerületi Központot és a Kalász Suli Általános Iskola 

intézményvezetőjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi Központ kérésére a 

Patakpart Általános Iskolában az alapfokú művészetoktatás elindításáról a Kalász Alapfokú 

Művészeti Iskola telephelyeként történő átszervezési javaslatát támogatja. Felvehető maximális 

tanulói létszám 40 fő. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről 

tájékoztassa a Váci Tankerületi Központot, a Patakpart Általános Iskola és a Kalász Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetőjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



 

 
 

 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi Központ kérésére, a 

Patakpart Általános Iskolában, mint telephelyen az alapfokú művészetoktatás elindításáról, a 

klasszikus zenén belül fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, zeneismeret és 

kamarazene tanszak, a népzenén belül vonós és tekerő, fúvós, pengetős, akkordikus, vokális, 

zeneismeret és kamarazene tanszak indításáról szóló átszervezési javaslatát támogatja. Felvehető 

maximális tanulói létszám 40 fő. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

döntésről tájékoztassa a Váci Tankerületi Központot, a Patakpart Általános Iskola és a Kalász 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2022. március 8. 

 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 






