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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskolára vonatkozó intézményátszervezési javaslattal kereste meg az 

önkormányzatot. A javaslat tartalmazza egyrészt a Móricz úti intézményegység maximálisan 

felvehető tanulólétszámának csökkentését, másrészt alapfeladatának zeneművészeti tanszakkal 

történő bővítését.   

 

A Képviselő-testület 2017. április 20-ai ülésén már tárgyalta a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola  Móricz  úti telephely maximálisan felvehető tanulólétszámának csökkentését és azt, a 

Tankerületi Központ által javasolt 384 fő-ben elfogadta.  

A Tankerületi Központ tájékoztatása alapján az elmúlt évben a tanulólétszám csökkentésre 

vonatkozó felterjesztésüket nem hagyta jóvá a fenntartó, ezért, abban ismételt felterjesztés 

szükséges a vagyonkezelésben érintett önkormányzat újbóli véleményének kikérésével.   

 

A Polgári Vásárhelyi  Pál Általános Iskola jelenleg hatályban lévő szakmai alapdokumentuma 

alapján az iskola  maximálisan  felvehető tanulói létszáma:   

- Zólyom utcai telephelyen:   378 fő  

-  Móricz utcai telephelyen:    580 fő 

Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma: 

- Zólyom utcai telephelyen: 236 fő 

- Móricz  utcai telephelyen: 246 fő  

A Tankerületi Központ vizsgálva a település demográfiai adatait megfogalmazta, hogy bár a 

születések számában növekedés figyelhető meg, azonban az iskola tanulólétszáma ennek 

ellenére is csökkenő tendenciát mutat, a kihasználtsági mutató csak 42%-ban mérhető.  

A tankerület javaslata alapján  2018. szeptember 1. napjától a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola szakmai alapdokumentumában a Móricz utca 3-5. számú  telephely  maximálisan 

felvehető tanulólétszáma: 580 főről - 384 főre változik. (1.sz. melléklet) 

 

A Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola telephelyet kíván létesíteni 

a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyom út 14. sz. alatti intézményegységben.  

A Tankerületi Központ hatástanulmányában leírta, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola vezetése, nevelőtestülete, szülői és tanulóközössége egyaránt kezdeményezte a 

művészetoktatás bevezetését, mellyel szélesedik a HH/HHH-s tanulók esélyegyenlőség 

biztosításának a lehetősége.   



A Tankerületi Központ  a képzés indítását indokoltnak tartja, egyrészt a HH/HHH-s tanulók 

magas aránya miatt, másrészt a tanulók  közlekedési nehézségek miatt nem tudnak részt venni 

művészeti képzésben.  

Az alapfokú művészetoktatás bevezetése során az alábbi tanszakok közül választhatnak a 

tanulók:  

- zeneismereti tanszak, 

- billentyűs tanszak, 

- fafúvós tanszak, 

- rézfúvós tanszak 

- kamarazene tanszak.  

Tekintettel arra, hogy az alapfokú művészetoktatás bevezetése alapfeladat bővülést jelent, így 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése alapján az 

önkormányzat véleményezésre jogosult, mint a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonosa. 

(2. sz. melléklet)  
 

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

észrevételével, javaslatával kiegészíteni  és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen.  

 

Polgár, 2018. március 20. 

 

   

         Tóth József 

                                                                                                  polgármester 

                 Határozati javaslat 

 …/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan 

felvehető tanulólétszámának csökkentésére, valamint alapfeladatának 

bővülésére vonatkozó vélemény kialakítására” szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, támogatja, 

hogy a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola  4090 Polgár, Móricz  utca 3-5. 

sz. alatti telephelyének maximális létszámát 2018. szeptember 1.-

től 384 főben állapítsa meg. 

 

2./ A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, támogatja a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár, Zólyom utca 

14. sz. alatti telephely alapfeladatának bővülését zeneművészeti 

tanszék létesítésével a Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola új telephelyeként. 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

tájékoztassa a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

Igazgatóját. 

      Határidő:  értelem szerint 

    Felelős:   Tóth József polgármester 


