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Tárgy: javaslat támogató nyilatkozat kiadására a 
Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző 
Iskola részére 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete azzal a kéréssel fordult hozzám, 
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál kezdeményezett közoktatási megállapodás 
benyújtásához - amennyiben érdemesnek ítéljük - támogató nyilatkozatot adjunk ki. A 
Szakszervezet által alapított és fenntartott Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző 
Iskola a közelmúltban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 

Az iskola megalakulásához Önkormányzatunk a Cserkesz utca 39.sz. alatti volt 
bölcsődeépület ingyenes használatba adásával járult hozzá. Az iskola ezt a kezdetektől fogva 
azzal viszonozta, hogy számos kerületi rendezvény színvonalas lebonyolítását segítette elő 
részvételével. 

Az iskolafenntartás költségeinek enyhítése érdekében a fenntartó most -mivel az iskola 
országos beiskolázású - kezdeményezni kívánja az Oktatási és Közművelődési 
Minisztériumban az iskola és a minisztérium között közoktatási megállapodás megkötését. 

Jómagam számos iskolai rendezvényen illetve olyan ünnepségen vettem rész,ahol az iskola 
szerepelt és az ott tapasztaltakról elmondhatom, hogy azok magas színvonalú produkciók 
voltak,emlékezetessé tették az ünnepséget. 
Az iskolaépülettel kapcsolatos szerződést a közelmúltban hosszabbítottuk meg, jelezve ezzel 
is megelégedettségünket. 

Mindezekre tekintettel javasolom a képviselő-testületnek a határozati javaslatban 
megfogalmazott támogató nyilatkozat kiadását. 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság a május 14-ei ülésén tárgyalja meg, hozott 
határozatát a bizottsági elnök a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

http://KcpvisoIff.tPsKii.rf


HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete támogatja és 
egyben kezdeményezi, hogy a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezet által 
alapított és fenntartott Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Iskolával az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium közoktatási megállapodást kössön. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 

Budapest, 2009. május 8. 
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Dr.Neszteli István 
jegyző 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Őszinte örömünkre szolgált az, hogy Ön személyes részvételével, és beszédével az idei 
tanévzáró koncerten is megtisztelte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 
Szakszervezete által alapított és fenntartott Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző 
intézményünket, majd ezt követően is többször beszélgettünk Önnel az intézmény jövőjéről. 

Az idei tanévzárón ünnepelhettük az Ön és a korábbi polgármester úr, György István 
részvételével az iskola hivatalos működésének 10. évfordulóját. 
Az évtized alatt sokat kaptunk Kőbánya Önkormányzatától, az önkormányzat által ingyenes 
használatra bocsátott Cserkesz utcai épület ma már a magyar könnyűzenei élet egyik fontos 
centruma és bázisa, öregbítve ezzel a műfajban egyébként is jelentős személyiségekkel 
büszkélkedhető kerület jóhírét. 

Az iskola fenntartójaként mi is nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy az itt folyó 
művészeti szakképzés eredményei segítsék a magyar könnyűzene színvonalának emelkedését, 
hazai és nemzetközi ismertségét és elismerését, az itt tanulók szakmai tudásának olyan magas 
színvonalú megalapozását, amely alkalmas arra, hogy e tudással azok a végzett tanulók, akik 
a művészetet hivatásuknak is tekintik, találjanak egyéniségüknek megfelelő foglalkoztatási 
lehetőségeket. 
Mindemellett fontos kérdés volt mindvégig, hogy az említett magas mércéhez olyan személyi 
és tárgyi feltételeket biztosítsunk, amelyekkel reálissá válhatnak célkitűzéseink. 
Ehhez nagyon komoly anyagi áldozatokat kellett az elmúlt tíz - tizenkettő esztendőben 
hoznunk, az iskola éves költségvetésének kb. 60-65%-át a fenntartó, szakszervezetünk 
biztosítja. 

Az ilyen mértékű teherviselés hosszú távon - sajnálatos módon nem tartható, ezért új 
megoldásokat kell keresnünk. 

Tekintettel arra, hogy az intézmény országos beiskolázású - sőt minden évben a határontúli 
magyarságból is érkeznek hozzánk igen tehetséges tanulók - azt tervezzük, hogy 
kezdeményezzük az oktatáslisJailtiirális minisztériumnál^jTŰjnsztérium és az iskola közötti 
közoktatási megállapodás megkötését. Ennek alapján maF^Iyan~arányos költségvetési 
'teherviselés alakulhatna ki, amelyet fenntartóként hosszú távon is képesek leszünk 
finanszírozni. 
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Tisztelettel arra kérjük Önt, és a T. Testületet, hogy ezt a törekvésünket szíveskedjenek 
megfontolni, és lehetőség szerint támogatni. 
Amennyiben részletesebb információk szükségesek, természetesen kézséggel állunk 
rendelkezésre. 

Tisztelettel 

Q^ÖiX-
Dr. Gyimesi László ^ ^ Póka Egon 

főtitkár ^ igazgató 


