Előterjesztés
a Képviselő- testület 2018. március 29-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 művészetoktatás átszervezése ügyében az alábbi döntéseket hozta:
114/2017.(V.25.) Kt. sz. határozat
„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.”
189/2017.(X.26.)Kt. sz. határozat
„Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
művészetoktatási feladatok átadásával kapcsolatos folytasson tárgyalásokat a KLIK Kiskőrösi
Tankerületi Központtal”
A Kiskőrösi Tankerületi Központ 2018. március 2. napján kelt levelében tájékoztatja az
Önkormányzatot a művészetoktatási feladat átvállalásáról az alábbi művészeti ágakat
indítanák el, úgy hogy az iskola tevékenységi körébe kerülne bele a feladat.
- zeneművészet
- táncművészet
- képző- és iparművészet
A Tankerület által leírt formában a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola a jánoshalmi szülők és gyermekek művészetoktatással szemben támasztott igényeit
teljes egészében, hosszútávon biztosítva ki tudja elégíteni.
Az ügyet a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság, a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság 2018. március 29-én tárgyalja. Az alábbi határozati javaslatot javasoljuk
előterjeszteni a Tisztelt Képviselő- testület elé elfogadásra.
I. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a KLIK Kiskőrösi
Tankerületi Központja számára 2018. szeptember 1. napjától átadja a
művészetoktatási feladatokat.

A feladat ellátáshoz az Önkormányzat ingyenes használatba adja a
leltárban szereplő, feladat ellátáshoz szükséges eszközeit.
Egyidejűleg Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testület - 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. augusztus 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.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
II. Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskőrösi
Tankerületi Központ fenntartásában lévő Jánoshalmi Hunyadi János
Általános Iskola és Gimnázium ingatlanainak tulajdonosa, egyetért az Iskola
2018. évi átszervezéséről szóló döntési javaslatokkal, az alábbiak szerint:
1. A szakmai alapdokumentumban meghatározott alapfeladatok közül
következő tanévtől a gimnáziumi nevelés-oktatás törlésre kerül.
2. A gimnáziumi alapfeladat megszűnése miatt szükséges a gimnáziumi
tanulólétszám törlése, így a maximális intézményi létszám 750-ről 600-ra
módosul.
3. 2018. szeptemberétől az iskolában megszervezésre kerül az alapfokú
művészetoktatás, mely az iskola intézményegységeként működne.
4. Az alapfokú művészetoktatás alapfeladat bevezetése miatt a maximális
intézményi létszám 150 fővel emelkedne, így 600-ról 750-re módosul.
5. Az alapfeladatok változása miatt indokolt az intézmény nevének
változtatása is. Javasolt név:
Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Janos Grundschule und Primarschule für Kunst, Janoshalma
Janoshhalmaki Hunyadi Janosh Teluni Shkola thaj Fundalno Muvesetaki
Shkola
Jánoshalma, 2018. március 6.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

