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ELŐTERJESZTÉS   
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. április 9. 

A napirendet tárgyaló ülés: polgármester 

Az előterjesztést készítette: Jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

    veszélyhelyzeti 

A tárgyalandó témakör:  

Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

átszervezéséről vélemény  

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

A Váci Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) 

h) pontja alapján a fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése 

vagy véleményének kialakítása előtt ki kell kérni a vagyonkezelésében levő ingatlan 

tulajdonos önkormányzatának véleményét. 

Fentiek miatt a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola átszervezése kapcsán kéri az ingatlan tulajdonos véleményét. 
  

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE  

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

7. MELLÉKLET: 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének 

…../2021. (…..) polgármesteri határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 

a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy  

 

Nagymaros Város Önkormányzata nem támogatja a Kittenberger Kálmán Általános Iskola és 

Alapfokú Művészti művészeti képzésének összevonását a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskolával.  

Indoklás: 

Egy ilyen horderejű összevonást csak alapos előkészítés és egyeztetés után lehet véghez vinni. 

Nagyon sok olyan tisztázatlan kérdés van, ami aggodalomra ad okot, amíg ezek nem 

tisztázottak, nem lehet felelős döntést hozni.  
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Nem látható tisztán, hogy mi történne az összevonás után azokkal az eszközökkel, melyek 

jelenleg a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány tulajdonában vannak. Bizonytalan, hogy az egyes 

művészeti tanároknak az összevonás után más intézményekben is kellene-e tanítani, egy ilyen 

változtatás hogyan hatna a művészti tanárok jövőjét illetően (maradnának-e, vagy 

távoznának). Továbbá az sem kézzel fogható, hogy az összevonás miben növelné a 

színvonalat, milyen előnyei lennének városunk diákjai számára.  

Nem tisztázott, hogy egy esetleges összevonás után mennyire lehetne saját arculata a 

nagymarosi tagintézménynek, így az itteni teljesítmények mennyiben öregbítenék városunk 

hírnevét. 

Mindezen aggályok miatt, az intézményi összevonás, átszervezés Nagymaros Város 

Önkormányzata részéről nem támogatott. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Nagymaros, 2021. április 9. 

 

 

 

 Heinczinger Balázs  Lindmayer Eszter 

 polgármester  jegyző 


