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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2012. május 24-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésére a Budapest IV. kerület István 

út 17-19. számú épületben. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest Képviselő-testülete a 38/2012.(II.23.) önkormányzati határozatával szándéknyilatkozatot 
tett arról, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolát a jelenleg az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpont által használt épületben helyezi el oly módon, hogy a második emelet teljes 
területének és a tetőtér jelenleg beépített részének felhasználásával oktatótermek, egyedi 
recepciós pult, akadálymentes vizesblokkal kiegészített esztétikus mosdók, több csoportszoba és 
irodák is kialakíthatók. A jelenleg használaton kívüli liftet korszerű, akadálymentesített liftre 
cserélik. A szülők zárt térben várakozhatnak gyermekeikre. 
 
A tervezők törekedtek arra, hogy az épületben a lehető legmodernebb megoldásokkal alakítsák ki 
a helyiségeket. A jelenlegi födém üveggyapot terítéssel és gipszkarton álmennyezet rugalmas 
függesztővel szerelve biztosítja a teljes hangszigetelést. A teremakusztika biztosítására 
hangelnyelő burkolatot készítenek. A színházterem közös használata lehetőséget biztosít 
koncertek megrendezésére, nagy létszámú közönség befogadására, ilyen helyisége a 
Zeneiskolának eddig nem volt. Az építéshatóság és a tűzoltóság a terveket megfelelőnek találta. 
A tűzoltóság megállapítása szerint: „Az épület átalakítására vonatkozóan építési engedélyezési 
eljárás nem kerül lefolytatásra, de alkalmazni kell az átalakítás körében a hatályos tűzvédelmi 
előírásokat. Az épületben tervezett zeneiskolai rendeltetés alapvetően a tűzvédelmi 
követelmények szempontjából nem tér el az épület alaprendeltetésétől, így az átalakított épület 
külön tűzszakaszba történő kialakítása nem indokolt. Az épület alapvető tűzvédelmi paraméterei 
nem változnak, amelyeknél ez esetben a meglévő állapot figyelembe vehető”. 
 
A tervezett átalakításokkal az alapfokú művészeti oktatás olyan magas színvonala valósítható 
meg, amely a jelenlegi épület átalakításával nem lenne biztosítható.  
 
A Budapest Főváros Kormányhivatala által ajánlott független közoktatási szakértő, a 
nevelőtestület és az iskolaszék véleményének beszerzése megtörtént. A független közoktatási 
szakértő – 2012. április 10-i dátummal - elkészítette szakvéleményét az intézmény 
átszervezésével kapcsolatban. A szakértői vélemény megállapítása szerint: 
 
„A rendelkezésemre álló dokumentumok, a helyszíni látogatás során szerzett tapasztalatok, 
valamint a fenntartó képviselőivel történő személyes konzultáció alapján megállapítom, hogy 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6) bekezdése 
alapján az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (1042. Bp. Szt. István tér 21.) a megfelelő előkészítő 
munkálatokat követően az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpontba (1042. Bp. István út 17-
19.) történő átköltöztetése és további működtetése a gyermekeknek, szülőknek nem jelent 
aránytalan terhet, mert a fenntartó az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő 
színvonalon kíván gondoskodni”. 
 
A Zeneiskola nevelőtestülete 2012. május 3-i ülésén az intézmény átköltözésével kapcsolatban az 
alábbi véleményt fogalmazta meg: 
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„A Nevelőtestület az általuk megismert végleges terveket elfogadni nem tudja, ennek alapján az 
intézmény átköltözését semmilyen formában nem támogatja. A Nevelő testület azt a 
kompromisszumot ajánlja fel, hogy 

- a második emeleten, az épület Király utcai szárnyán, méretben maradjon meg a jelenlegi 
’Táncterem’, 

- méret szempontjából a végleges tervek szerint az ’Ütőterem’ kerüljön kialakításra, 
- a két terem között, a fennmaradó helyen a tervekkel ellentétben kettő helyett csak egy 

csoportos oktatásra alkalmas tanterem kerüljön kialakításra. 
Ezen felül amennyiben az Önkormányzat által ígért feltételek, az ígéretnek megfelelően 
teljesülnek a kivitelezés során, különösen a hangszigetelés és a hangszertárolásnak megfelelő 
klíma, (hűtés-fűtés) tekintetében, abban az esetben tartja elképzelhetőnek a Nevelőtestület az 
intézmény átköltöztetését”. 
 
Az Iskolaszék 2012. május 7-én összehívott ülésén a következőket fogalmazták meg: 
 
„A jogutód nélkül megszűnt, de az iskola eszmei elődjének tekinthető Újpesti Zeneművelő 
Egyesület (Conservatórium) által felhalmozott vagyont testesíti meg ez az épület. Szerencsés 
volna, hogy mindez a vagyoni érték, ami most létezik és a zenei oktatás céljából jött létre, teljes 
egészében ugyanerre a célra kerülne felhasználásra. 
Az Iskolaszék elfogadja azokat a szakmai feltételeket, amelyeket a Nevelőtestület megfogalmazott 
és kizárólag ezeknek a teljesítése mellett támogatja a költözést”. 
 
Budapest Főváros Közgyűlésének Oktatási Bizottsága várhatóan 2012. május 22-én dönt arról, 
hogy a tervezett átszervezés a fővárosi fejlesztési tervvel nem áll ellentétben. A döntésről helyben 
tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot. 
Az új hely kialakítása, az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 121.§ (15) bekezdése és a 
37. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a székhely illetve telephelyváltozás 
intézményátszervezésnek minősül. Ennek értelmében a Képviselő-testületnek legkésőbb 2012. 
május utolsó munkanapjáig kell meghozni erről a döntést. 
 
Határozati javaslat (normatív határozat): 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének…/2012.(V.24.) 
határozata az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésére a Budapest IV. kerület István út 17-
19. számú épületben. 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola székhelyét áthelyezi 2012. augusztus 31-vel a 
Budapest IV. kerület, István út 17-19. számú épületbe; 

II. felkéri a Polgármestert az új intézmény Alapító okiratának, és az Alapító okiratot 
módosító okiratának aláírására. 

 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján  
Határidő: 2012. május 31. 
 
Budapest, 2012. május 17. 
 

 

  
  
              Dr. Molnár Szabolcs 
 
Az előterjesztést készítette: Mátésné Pataki Ágnes 
Háttéranyag az Alpolgármesteri Titkárságon megtekinthető. 


