
Tárgy: Kiskőrösi Tankerületi Központ kérelmének véleményezése 

32/2021. (III.4.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 
határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
fenntartásában lévő Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével 
kapcsolatban az ingatlan tulajdonos önkormányzataként a Kiskőrösi Tankerületi 
Központ által megküldött átszervezési javaslattal egyetért az 1. sz. mellékletben foglalt 
tartalommal és azt elfogadja az alábbiak szerint: 
a) A szakmai alapdokumentum 2. pont: Feladatellátási helyei 2.1.1. telephelye: 

6400 Kiskunhalas, Szabadkai utca 1. törlése, ezzel együtt a hozzátartozó 6.2 és 
7.2 pont törlése. 

b) A szakmai alapdokumentum 6.4. pontjában található feladatellátási hely: 6400 
Kiskunhalas, Szabadság tér 6. művészeti ágainak bővítése új tanszakkal: Néptánc. 
Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 30 fő, maximálisan 
felvehető sajátos nevelési igényű tanulók száma: 3 fő 

c) A szakmai alapdokumentum 6.7. pontjában található feladatellátási hely: 6422 
Tompa, Bem utca 22-24. művészeti ágainak bővítése új tanszakkal: Képző- és 
Iparművészeti ág: Új tanszak: Grafika és festészet. 
Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 30 fő, maximálisan 
felvehető sajátos nevelési igényű tanulók száma: 3 fő 

d) A szakmai alapdokumentum 6.9. pontjában található feladatellátási hely: 6421 
Kisszállás, Iskola utca 20-22. Zeneművészeti ág bővítése két új tanszakkal: 
Új tanszak: Billentyűs tanszak (Klasszikus zene) 
Új tanszak: Vonós tanszak (Klasszikus zene) 
Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 20 fő, maximálisan 
felvehető sajátos nevelési igényű tanulók száma: 4 fő 

5. Új telephely létesítése a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola székhelyén 
6440 Jánoshalma, Béke tér 11. szám alatt alapfokú művészetoktatási feladattal. 

6. Új Jánoshalmi Telephelyen művészeti ágak és tanszakok felvétele: Zeneművészeti 
ágon fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), 
billentyűs tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene) mind 12 
évfolyamon és zeneismereti tanszak (Klasszikus zene) 6 évfolyam. Táncművészeti 
ágon: néptánc tanszak és társastánc tanszak 6 évfolyam. Képző- és iparművészeti 
ágon környezet és kézműves kultúra tanszak, grafika- és festészet tanszak 6 
évfolyam. 

7. Új Jánoshalmi Telephelyen a felvehető maximális tanulói létszám 150 fő, ebből a 
többi tanulóval együtt oktatható egyéb pszichés fejlódési zavarral küzdő SNI 
tanulók maximális létszáma 20 fő. 



2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ 2021. március 3. napján megkereste Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkvt.) 83.§ (4) bekezdés h) pontja alapján Kiskunhalas Város 
Önkormányzata, mint a Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kiskunhalasi 
Alapfokú Művészeti Iskola ingatlanának tulajdonosa adjon véleményt az intézményt érintő 
átszervezésével kapcsolatban. 

Az Nktv. 83.§ (4) bekezdés h) pontja szerint a fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt 
ki kell kérni a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ átszervezésről szóló döntési javaslata az alábbi: 

1. A szakmai alapdokumentum 2. pont: Feladatellátási helyei 2.1.1. telephelye: 6400 
Kiskunhalas, Szabadkai utca 1. törlése, ezzel együtt a hozzátartozó 6.2 és 7.2 pont 
törlése. 

2. A szakmai alapdokumentum 6.4. pontjában található feladatellátási hely: 6400 
Kiskunhalas, Szabadság tér 6. művészeti ágainak bővítése új tanszakkal: Néptánc. 
Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 30 fő, maximálisan 
felvehető sajátos nevelési igényű tanulók száma: 3 fő 

3. A szakmai alapdokumentum 6.7. pontjában található feladatellátási hely: 6422 Tompa, 
Bem utca 22-24. művészeti ágainak bővítése új tanszakkal: Képző- és Iparművészeti 
ág: Új tanszak: Grafika és festészet. 
Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 30 fő, maximálisan 
felvehető sajátos nevelési igényű tanulók száma: 3 fő 

4. A szakmai alapdokumentum 6.9. pontjában található feladatellátási hely: 6421 
Kisszállás, Iskola utca 20-22. Zeneművészeti ág bővítése két új tanszakkal: 
Új tanszak: Billentyűs tanszak (Klasszikus zene) 
Új tanszak: Vonós tanszak (Klasszikus zene) 
Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 20 fő, maximálisan 
felvehető sajátos nevelési igényű tanulók száma: 4 fő 

5. Új telephely létesítése a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola székhelyén 
6440 Jánoshalma, Béke tér 11. szám alatt alapfokú művészetoktatási feladattal. 

6. Új Jánoshalmi Telephelyen művészeti ágak és tanszakok felvétele: Zeneművészeti 
ágon fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), 
billentyűs tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene) mind 12 
évfolyamon és zeneismereti tanszak (Klasszikus zene) 6 évfolyam. Táncművészeti 
ágon: néptánc tanszak és társastánc tanszak 6 évfolyam. Képző- és iparművészeti ágon 
környezet és kézműves kultúra tanszak, grafika- és festészet tanszak 6 évfolyam. 

7. Új Jánoshalmi Telephelyen a felvehető maximális tanulói létszám 150 fő, ebből a többi 
tanulóval együtt oktatható egyéb pszichés fejlódési zavarral küzdő SNI tanulók 
maximális létszáma 20 fő. 

A részletes szakmai indoklást a jelen határozat mellékletét képező felterjesztés tartalmazza. 

A végrehajtás feltétele az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése értelmében intézményszervezéskor ki 
kell kérni az alkalmazotti közösség, az iskolaszék, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, 
továbbá a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának a véleményét. A 



vélemény kialakítására legalább 15 nap áll rendelkezésre. A tankerületi központ javaslatára az 
átszervezés 1. és 5. pontjáról az oktatásért felelős miniszter, a 2-4. és 6-7. pontjáról a 
Klebelsberg Központ elnöke május utolsó munkanapjáig dönt. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. március 4. 

 

 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 










