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13. NAPIREND: Ügyiratszám1 /90-4/ 2007

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési
eljárás kezdeményezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Intézményvezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat közös fenntartásában
működő Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézményben alapfokú zenei oktatás folyik.
Az évenként kiadott költségvetési törvény meghatározza a művészeti oktatást folytató
intézmények normatíváját.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény) 3. számú melléklet 16.2. pontjában és a 3.
számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. p) pontjában foglaltak értelmében az alapfokú
művészetoktatási intézmények központi költségvetési finanszírozása 2007. szeptember 1-jétől
alapvetően átalakul.
A normatív költségvetési hozzájárulás 100 %-ban történő igénybevételének feltétele a fenti
időponttól, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója legkésőbb 2007.
március 31-éig kezdeményezze a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: R) 10-14/F. §-ban meghatározott
minősítési eljárást. A minősítési eljárás lefolytatására az R. mellékletében foglaltak szerint a
következő szervezetek által létrehozott minősítő testület jogosult:

1. Magyar Rektori Konferencia
2. Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége
3. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
4. A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet
5. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

Az eljárás megindításához a következő - R-ben foglalt - dokumentumokat a fenntartó által
hitelesített másolatban, illetve elektronikus adathordozón kell benyújtani, ajánlott,
tértivevényes küldemény formájában:
1. az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okirata,
nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén a
2. székhelyre és valamennyi telephelyre szóló hatályos, jogerős működési engedély,
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3. önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén az
alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okiratának jóváhagyásáról szóló képviselő-
testületi határozat,
4. az intézmény rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések jegyzéke,

6. az intézményben foglalkoztatott pedagógusok jegyzéke a név, tanított tantárgy,
végzettség, szakképzettség feltüntetésével.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények központi költségvetési finanszírozása:
A zeneművészeti ág fajlagos támogatási összege 2007-ben és 2008-ban időarányosan 8
hónapra: 105 000 Ft/fő/év.
A normatív költségvetési hozzájárulás fajlagos összege tehát a zeneművészeti ágban
változatlan a tavalyi évhez képest

1. 2007. szeptember 1-jétől a fenti normatív költségvetési hozzájárulás teljes összegére
csak azok az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartók lesznek jogosultak, akik
2007. március 31-éig kezdeményezték az R.-ben meghatározott eljárás megindítását, és az
előminősítési eljárásban 2007. július 31-éig megfeleltek az előminősítési követelményeknek.
2. Azok a fenntartók, akik 2007. március 31-éig az előbbiekben jelzett minősítési eljárást
nem kezdeményezték, vagy az előminősítési eljárás 2007. július 31-éig nem vezetett sikerre a
normatív költségvetési hozzájárulás 50%-át vehetik csak igénybe 2007. szeptember 1-jétől.
3. 2008. január 1-jétől csak akkor jár a teljes összegű hozzájárulás, ha a minősítési
eljárásban 2007 december 31-éig a "Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény", vagy a
"Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" címet megszerezte az intézmény,
egyébként támogatásra nem jogosult a fenntartó.

A minősítési eljárás két szakaszból áll: az előminősítési eljárás az intézmény dokumentumai
alapján történik.

Az előminősítési eljárás eredménye alapján a minősítő szervezet arról nyilatkozik, hogy az
alapfokú művészetoktatási intézmény dokumentumai alapján elfogadja-e a minősítési eljárás
iránti kérelmet vagy sem.

Ha a minősítő testület a minősítő eljárás iránti kérelmet nem fogadja el, értesíti a fenntartót az
elutasításról és annak indokairól. A fenntartó az értesítéstől számított harminc napon belül
ismételten kérheti a minősítési eljárás megindítását. Ha a minősítő testület másodszor is
elutasítja a minősítési eljárás iránti kérelmet a fenntartó az OKÉV-nál hatósági ellenőrzés
lefolytatását kezdeményezheti. A hatósági ellenőrzés pótolhatja a minősítési eljárás
lefolytatására irányuló kérelem elfogadását. A minősítési eljárás iránti kérelem elfogadása az
alapfokú művészetoktatási intézmény előminősítését jelenti.

A minősítési eljárás megindításának feltétele, hogy

1. a mindenkori kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelő összeget (a
2007. naptári évben 65 500 Ft) 2007. március 31-éig be kell fizetni,

2. az előminősítési eljárás sikeres lezárulását követően pedig a minősítési díj fennmaradó
összegét (díjkiegészítés) is ki kell egyenlíteni.

A fenti díj előleg és díjkiegészítés megtérítésére pályázatot lehet majd benyújtani. A
támogatás fedezete a 2007. évi költségvetési törvény 5. számú melléklet 23. pontjában
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szereplő előirányzat. A pályázat részletes követelményeit 2007. március 15-éig OKM rendelet
formájában jelenik meg.
A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében, ha a fenntartó nem
kezdeményezi a minősítési eljárás lefolytatását, és nem nyújtja be ez iránti kérelmét nem tudja
lehívni a 331 növendék esetében a 105 000 Ft/fő/év normatíva 4/12 részét, hanem csak az
50%-át. A zeneiskola esetében erre az évre vonatkozóan ez az összeg 5 792 500 Ft. A 2008-as
év vonatkozásában pedig az egész évi normatív hozzájárulás felét lehetne igényelni a
központi költségvetésből.
A Tapolcai Intézményirányító Fenntartói Társulási Tanács 2007. január 22-én megtartott
ülésén 5 igen szavazattal – egyhangúlag – támogatta a Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárás lefolytatásának kezdeményezését.
a 10/2007.(I. 22.) Fenntartói határozattal.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a minősítési eljárás megindításához az alábbi
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Tapolca Város
Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat közös
fenntartásában működő Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vonatkozásában, kezdeményezze a minősítési eljárás
lefolytatását.

Határidő: 2007. március 30.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. február 13.

Á c s János s.k.
polgármester


