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A Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) a Tapolcai Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola esetében intézmény-átszervezésnek minősülő változtatást
kezdeményezett.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 11. pontja alapján
„intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai
alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával
jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely
vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.”
A fentiek alapján, ha a fenntartó az alapító okiratában, alapdokumentumaiban megváltoztatja
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok
megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát,
szakközépiskola esetén az ágazatokat,

j)

a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon
használati jogát, akkor intézményátszervezést hajt végre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 84. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Balatonfüredi Tankerületi Központ által fenntartott
köznevelési intézmények esetében az oktatásért felelős miniszter, legkésőbb az intézkedés
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési - oktatási
intézmény átszervezésével kapcsolatban.
Az Nkt. 83.§ (4) bekezdés alapján a fenntartónak az átszervezéssel kapcsolatban ki kell kérnie
a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.
A Balatonfüredi Tankerületi Központ a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola (székhely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 16.) alapdokumentumában az alábbi
módosításokat tervezi:
1. Az intézmény nevelőtestületének javaslatára módosul az intézmény neve.
Az új elnevezés: Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 124.§ (2) bekezdése b)
pontja alapján az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó köznevelési intézmény
hivatalos megnevezése abban az esetben, ha kizárólag a zeneművészeti ágban folyó
felkészítést lát el, a zeneiskola-alapfokú művészeti iskola lehet.
Az új név az ellátott feladatok tekintetében nem okoz változást, viszont az intézmény
működési területén a már megszokott „Zeneiskola” elnevezésnek jobban megfelel.
2. Tapolca vonzáskörzetében nagy hagyománya van a néptánc oktatásának, több sikeres
néptáncegyüttes is működik.
Ehhez kapcsolódóan, szintén az iskola nevelőtestülete által megfogalmazott igény
alapján, a Tankerület támogatja az intézményt abban, hogy az alapfokú zeneművészeti
oktatás vonós és tekerő tanszakkal bővüljön.
Az új tanszakkal, a néptánc foglalkozásokhoz is kapcsolódó, népi hegedű, népi brácsa
és népi bőgő hangszerek oktatása valósulna meg. Az intézmény az új tanszakokhoz
kapcsolódó személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
A módosításokkal kiegészített (módosítások kiemelve) szakmai alapdokumentum az
előterjesztés mellékletét képezi.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 8300
Tapolca, Deák Ferenc utca 16.) hivatalos nevének Tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskolára történő
módosításával, valamint az intézményben folyó zeneművészeti
oktatás vonós és tekerő tanszakkal való bővítésével egyetért, az
intézményátszervezést támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi
Központ igazgatóját értesítse.
Határidő: 2019 március 29.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2019. március 19.
Dobó Zoltán
polgármester

Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti
tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1.

Megnevezései
Tapolcai Járdányi Pál Zenei Zeneiskola-Alapfokú Művészeti
Iskola

1.1. Hivatalos neve:
2.

Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye:

3.

8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 16.

2.1.1. telephelye:

8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.

2.1.2. telephelye:

8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1.

Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Balatonfüredi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

4.

Típusa:

alapfokú művészeti iskola

5.

OM azonosító:

040151

6.

Köznevelési alapfeladatai

6.1. 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 16.
6.1.1. alapfokú művészetoktatás

6.1.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, csembaló
tanszak, fagott tanszak, furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár
tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű tanszak,
kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, magánének
tanszak, nagybőgő tanszak, oboa tanszak, orgona tanszak,
szaxofon tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita
tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak,
zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új
tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak,
vonós tanszak, zeneismeret tanszak, vonós és tekerő tanszak)

6.1.1.2.

12 évfolyam: 2 előképző, 6 alapfokú képzés, 4 továbbképző
Kötelező tantárgyak: szolfézs (4. évfolyam végéig), vagy szolfézs
("B" tagozaton végig), zongora ("B" tagozaton 3. évfolyamtól)
Kötelezően választható tantárgyak az 5. évfolyamtól: szolfézs,
zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar
Választható tantárgyak: klasszikus zene tárgyai

6.1.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 430 fő
6.1.3. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár
6.2. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.
6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.1.1.

6.2.1.2.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, csembaló
tanszak, fagott tanszak, furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár
tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű tanszak,
kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, magánének
tanszak, nagybőgő tanszak, oboa tanszak, orgona tanszak,
szaxofon tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita
tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak,
zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új
tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak,
vonós tanszak, zeneismeret tanszak, vonós és tekerő tanszak)
12 évfolyam: 2 előképző, 6 alapfokú képzés, 4 továbbképző
Kötelező tantárgyak: szolfézs (4. évfolyam végéig), vagy szolfézs
("B" tagozaton végig), zongora ("B" tagozaton 3. évfolyamtól)
Kötelezően választható tantárgyak az 5. évfolyamtól: szolfézs,
zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar
Választható tantárgyak: klasszikus zene tárgyai

6.2.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 200 fő
6.2.3. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár
6.3. 8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1.
6.3.1. alapfokú művészetoktatás

6.3.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, csembaló
tanszak, fagott tanszak, furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár
tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű tanszak,
kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, magánének
tanszak, nagybőgő tanszak, oboa tanszak, orgona tanszak,
szaxofon tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita
tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak,
zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új
tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak,
vonós tanszak, zeneismeret tanszak, vonós és tekerő tanszak)

6.3.1.2.

12 évfolyam: 2 előképző, 6 alapfokú képzés, 4 továbbképző
Kötelező tantárgyak: szolfézs (4. évfolyam végéig), vagy szolfézs
("B" tagozaton végig), zongora ("B" tagozaton 3. évfolyamtól)
Kötelezően választható tantárgyak az 5. évfolyamtól: szolfézs,
zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar
Választható tantárgyak: klasszikus zene tárgyai

6.3.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 112 fő
6.3.3. könyvtár: könyvtári feladatokat a nyilvános könyvtár látja el
7.

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 16.
7.1.1. Helyrajzi száma:

Tapolca,877.

7.1.2. Hasznos alapterülete:

574 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.2. 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.
7.2.1. Helyrajzi száma:

Badacsonytomaj 2488/5

7.2.2. Hasznos alapterülete:

1914 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.3. 8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1.

8.

7.3.1. Helyrajzi száma:

Lesenceistvánd 337

7.3.2. Hasznos alapterülete:

580 nm

7.3.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

