Előterjesztés
a Képviselő- testület 2017. november 9-i ülésére
Előterjesztés a művészetoktatási feladatok átszervezéséről
A művészetoktatás finanszírozásának változásával, a gyermeklétszám folyamatos
csökkenésével egyre nagyobb nehézséget okoz az Önkormányzat számára a
művészetoktatási nem kötelező feladat ellátása.
2016. évben az iskola igazgatójaként Hardy-Horváth Mária került kinevezésre 2017. július 15.
napjáig, aki még a 2017/2018-as tanévet vállalta azonban azt követően már nem vállalja a
művészeti iskola vezetését.
Az Önkormányzat 114/2017.(V.25.) Kt. számú határozatában az alábbi döntést hozta:
„Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Lajtha László Nonprofit Kft.
alapítója kezdeményezi a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését annak
érdekében, hogy a hogy a szolgáltatások színvonalát továbbra is biztosítani tudja, és az
intézmény fejlődésének lehetőségét megteremtse.”
2017. október 17. napján Polgármester Úr, Kovács Andrea (Kiskunhalasi Művészeti Iskola
igazgatója), Juhász Anikó osztályvezető tárgyalásokat folytatott a KLIK Kiskőrösi Tankerületi
Központ vezetőjével és annak szakembereivel.
A tárgyalás során arra az álláspontra jutottunk, hogy célszerű lenne, ha egyelőre a
Kiskunhalasi Művészeti Iskola telephelyeként működne 2018. 08. 01. napjától a
művészetoktatás Jánoshalmán, mivel igen nagy a szakember hiány minden művészeti ágban.
Azonban a későbbiekben –mivel központi szerepet szánnak a Jánoshalmi Hunyadi iskolánakakár még a művészetoktatás is bekerülhetne a feladat-ellátási körébe.
Minden, a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő végzettséggel rendelkező dolgozót át
kívánnak venni. A dolgozók így közalkalmazottak lesznek.
A fentiek megvalósítása érdekében a Lajtha Kft, mint fenntartónak 2018.07.31. napjával kell
megszüntetnie a feladatellátást, hiszen csak oktatási időn kívül lehet átszervezni.
Ehhez azonban először az Önkormányzatnak, mint a Lajtha Kft. alapítója, tulajdonosa és
taggyűlésének kell állást foglalnia a megszüntetés ügyében.
A Kft, mint fenntartó ezt követően nyilatkozhat a feladatellátás megszüntetéséről.
A tankerület részére a szükséges adatok, végzettségek megküldésre kerültek. Annak
érdekében, hogy a miniszteri befogadást kezdeményezhessék még november hónap
közepéig szükséges a fenntartói átadási szándék is.
A feladat átadással az elhelyezési gondok, a gyermeklétszám biztosítása is megszűnne,
illetőleg a művészetoktatás tovább fejlődhetne a Tankerület által városunkban, a gyermekek
több művészeti ággal is megismerkedhetnének.
I. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Lajtha
László Nonprofit Kft. alapító tulajdonosa, taggyűlése a művészetoktatás
költséghatékony működtetése, és színvonalának emelése érdekében a
Lajtha László Nonprofit Kft. részére hozzájárul, hogy az általa működtetett
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolát 2018.07.31. napjával
megszüntesse.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, értesítse a KLIK Kiskőrösi
Tankerületi Központot és a Lajtha Kft-t a döntésről és intézkedjen az
átadás – átvétel lebonyolításához szükséges feladatok végrehajtásáról.
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