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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                    Telefon: (28)- 507-132      

                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. március 30-i ülésére                                                                  

 
 

Tárgy: Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének 
véleményezése 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 

              
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 
A Dunakeszi Tankerületi Központ megkereste a Kistarcsa Város Önkormányzatát, mert 
eljárás indult a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
átszervezésével kapcsolatban. 
 
Az átszervezés célja: Az intézmény feladatainak bővítése. 
- Emelt szintű ének-zene oktatás bevezetése felmenő rendszerben 1-8 évfolyamon. 
Indoklás: Az általános iskolában a tanulók létszáma növekszik, az intézmény névadója, a 
kapcsolódó zenei alapfokú művészeti oktatás indokolja az emelt szintű oktatás bevezetését, 
ami a szülők részéről is elvárt. 
- Zeneművészeti ágon belül új tanszak felvétele: vokális tanszak (népzene), pengetős tanszak 
(népzene), vonós tanszak (klasszikus)  
Indoklás: Az intézmény új tanszakok indításával szeretné bővíteni s kínálatát, kihasználva a 
rendelkezésre álló hangszerállomány és humánerő kapacitást. 
 
Az intézmény átszervezésének eljárásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény  83. § (4) bekezdés h) pontja értelében a fenntartó kikéri a véleményét az 
önkormányzatnak. 
„83. § (3) A fenntartó *  
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
b) átszervezésével, 
c) feladatának megváltoztatásával, 
d) nevének megállapításával, 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak 
véleményét. 
(4) *  A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: *  
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
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c) a szülői szervezet, 
d) az iskolai diákönkormányzat, 
e) *  a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos nemzetiségi 
önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek, 
h) *  a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét.” 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra. 
 

1. sz Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Simándy József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
- Emelt szintű ének-zene oktatás bevezetése felmenő rendszerben 1-8. évfolyamon és 
- Zeneművészeti ágon belül új tanszak felvétele: vokális tanszak (népzene), pengetős 
tanszak (népzene), vonós tanszak (klasszikus zene)  
átszervezésével, feladatainak bővítésével egyet ért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2022. március 4. 
 
 
 
  Juhász István  
  polgármester 
 
 
 


