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JEGYZŐKÖNYV, 

amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere által  

a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 

2021. április6-án meghozott rendkívüli, nyilvános döntéseiről. 

 

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői iroda – Ságvár, Fő utca 16. 

Időpont:2021. április 6.,kedd 9 óra 00 perc. 

 

Jelen vannak:  

Kecskés Gábor Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere. 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  

Budainé Vajk Ildikó jegyző. 

 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. 

február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az 

Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a 

veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek 

hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 

2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet  80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. 

május 22 napjáig meghosszabbította. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

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. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a 

képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak 

kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester ezeket a döntéseket a 

szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozza meg. A 

veszélyhelyzet kihirdetését követően a szükséges és halaszthatatlan döntést a polgármester 

hozza meg. 

 

Kecskés Gábor polgármester tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 80/2021.(II. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a jegyzőkönyvben és az előterjesztésben 

foglaltakra az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. döntés:  A Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatainak 

véleményezése. 

 

24/2021. (IV. 06.) önkormányzati határozat 

a Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatainak véleményezése 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 

törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel 
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összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 

80/2021. (II. 22.) kormányrendeletbenfoglaltakra, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a 

képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester 

gyakorolja – tekintettel a nemzeti köznevelési törvény 83. § (4) bekezdés h) 

pontjában foglaltakra, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 9. §-ára, valamint a nemzeti köznevelési 

törvény 83. § (5) bekezdésében és 84. § (7) bekezdésében meghatározott 

határidők teljesítésére, a Siófoki Tankerületi Központ Ságvár Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlant (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 

13.) érintő intézményátszervezési javaslataival kapcsolatban az alábbi 

véleményt adom: 

 

1.1 A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01255-2/2021. 

iktatószámú levelében az alábbi intézményátszervezési javaslatról 

tájékoztatott és kérte az önkormányzat véleményét: 

„A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folyó 

alapfokú művészetoktatás törlését követően a képző- és iparművészeti ágban 

végzett oktatást a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola fogja ellátni telephelyként.” 

1.2 A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01256-2/2021. 

iktatószámú levelében az alábbi intézményátszervezési javaslatról 

tájékoztatott és kérte az önkormányzat véleményét: 

„A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Iskolában folyó művészetoktatás a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskolájának telephelyeként működik tovább.” 

 

1.3. A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01257-2/2021. 

iktatószámú levelében az alábbi intézményátszervezési javaslatról 

tájékoztatott és kérte az önkormányzat véleményét: 

„A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új 

telephelyén (ságvári telephely) képző- és iparművészeti ág indítása (új 

tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, környezet- 

és kézműves kultúra tanszak), tizenkét évfolyammal, a telephelyre felvehető 

maximális tanulólétszám 60 fő.” 

 

2. Az 1.1, 1.2 és 1.3 pontokban ismertetett intézményátszervezési javaslatok 

megítélésünk szerint hátrányosan érinti a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola működését. A fentiekben ismertetett formában az 

intézményátszervezést az önkormányzat nem támogatja.  

 

Az Önkormányzat mindig is kiemelten kezelte a Ságvári Szilády Áron Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mint önálló intézmény infrastrukturális 

fejlesztését a helyi oktatás színvonalának növelése és a megfelelő 

tanulólétszám megtartása érdekében. Az Önkormányzat ennek érdekében több, 

jelentős értékkel bíró beruházást valósított meg a tulajdonában álló épületen és 

a jövőben is továbbiak megvalósítását tervezi.  

Az iskolában folyó alapfokú művészeti oktatás régre visszatekintő 

hagyománnyal rendelkezik, nagyfokú vonzerővel bír, amelyet az általános 

iskola körzetéhez tartozó három település Ságvár, Som és Nyim 

Önkormányzatai, valamint civil szervezetei és a helyi lakosok is támogatják és 
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elismerik. A helyi művelődési ház többször adott helyet a művészeti iskolás 

tanulók alkotásaiból összeállított kiállításnak. 

Az iskola művészeti oktatásban részt vevő diákjai országosan is kiemelkedő 

eredményeket érnek el, amelyek az iskola, a pedagógusok és a település jó 

hírnevéhez is hozzájárulnak. A művészeti iskola számos elismert művészt és 

szakembert indított el a pályáján. 

A településen önállóan működő művészeti iskola népszerűsége magas, az évről 

évre engedélyezett létszám betelik, illetve beiskolázási körzeten kívülről is 

jelentkeznek tanulók. 

Mint ahogyan a művészeti iskola több évtizedes sikeres működése is mutatja, a 

helyi irányítás és önállóság hatékonyan működik. Mivel az oktatási helyszín egy 

intézményben van az általános iskolával, többletköltséget az infrastrukturális 

kiadások tekintetében nem jelent (víz, gáz, villany).A telephely áthelyezése 

magával hozhat egy nagyfokú lemorzsolódást, mert a szülők döntő többsége 

nem tudja megoldani a gyermek utaztatását. 

A döntésről a polgármester a jegyző közreműködésével értesíti a Siófoki 

Tankerületi Központ vezetőjét. 

 

határidő: 2021. április 6. 

felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző 

 

 

2. döntés: A 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. szám alatti önkormányzati lakás 

bérlőjének kijelölése. 

 

Megkeresés érkezett a jelenleg üresen álló Ságvár Petőfi Sándor utca 20. szám alatt 2-es 

számú önkormányzati lakás bérleti jogával kapcsolatban. A ságvári kötődésű, jelenleg 

budapesti lakosú Fonyó Lilla és férje Németh Gergely Zsolt Ságváron szeretne letelepedni és 

bérelhető ingatlant keresnek. Gyermekük születése előtt szeretnének költözni még április 

hónapban. Javaslom az ingatlan határozatlan idejű bérbe adását a részükre. 

 

25/2021. (IV. 06.) önkormányzati határozat 

a 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. szám alatti önkormányzati lakás 

bérlőjének kijelölése. 

 

 Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 

továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 

törvényben és a 2021. február8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel 

összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 

80/2021. (II. 22.) kormányrendeletben foglaltakra, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a 

képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester 

gyakorolja 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. szám alatti 2-es számú 

önkormányzati bérlakás bérlőjéül Fonyó Lilla és Németh Gergely Zsolt 

budapesti lakosokat jelöli ki határozatlan időtartamra 2021. április 15-től. A 

lakás havi bérleti díja a módosított 3/2018. (II. 5.) önkormányzati határozat 

alapján kerül megállapításra. 

  A bérleti szerződés megkötésére és aláírására a polgármester jogosult. 
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határidő: 2021. április 15. 

felelős: Kecskés Gábor polgármester 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 



 

SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

 

8654 Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/13    Fax: 84/380-011    
 E-mail: polgarmester@sagvar.hu 

 

 

 

Előterjesztés,  

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Polgármesterének 

2021. április 6-i rendkívüli, nyilvános döntéséhez. 

 

1. döntés:  A Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatainak 

véleményezése. 

 

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.  

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző. 

Tárgyalás módja: nyílt ülésen. 

Az elfogadás módja: 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről  és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel össze-

függő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) 

korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-

nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 

2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronaví-

rus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés 

az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a ve-

szélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek 

hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány 

a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet  80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 

2021. május 22 napjáig meghosszabbította.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és ha-

táskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, meg-

szüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A 

fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a képviselő-testület, 

valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak kivétellel a polgár-

mester hatáskörébe tartozik. A polgármester ezeket a döntéseket a szükségesség, ará-

nyosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozza meg. A veszélyhelyzet kihirde-

tését követően a szükséges és halaszthatatlan döntést a polgármester hozza meg. 

 

A Belügyminisztérium szerkesztésében megjelenő Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 11. 

különszámában található egy jogértelmezés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-

lódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. §-ának 

(4) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban önkormányzati intézmény átszervezésé-

nél. A jogértelmezés alapján a polgármester a képviselő-testület nevében rendeletet is 
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alkothat, illetve dönthet valamennyi szükséges kérdésben, mert egyes jogszabályok ha-

táridőt állapítanak meg meghatározott döntsek meghozatalára, továbbá egyes önkor-

mányzati döntés elmaradása hátrányosan érinthetné az önkormányzat működését. Figye-

lemmel arra, hogy a jogszabályban meghatározott határidők alkalmazását a veszélyhely-

zetben kihirdetett jogszabályok nem függesztették fel, e kérdésekben gondoskodni kell a 

döntések meghozataláról. Mindezek során azonban figyelemmel kell lenni a jelzett körle-

vélben foglalt keretekre, (szükségesség, arányosság, joggal való visszaélés tilalma). Azt 

is egyedileg lehet és kell mérlegelni, hogy meghatározott döntések elhalaszthatók-e, itt 

alapvetően azok jöhetnek szóba, melyekben nincs konkrét jogszabályban megjelölt ha-

táridő. A jogértelmezés szakmailag és az Mötv. 9.§-val elsődlegesen azt az esetkört tart-

ja összeegyeztethetőnek, amely szerint az intézmény átszervezésére vonatkozó döntést 

jogszabályban, vagy pályázati kiírásban, támogatási szerződésben meghatározott határ-

idő teljesítése miatt feltétlenül a veszélyhelyzet fennállása alatt szükséges meghozni. 

 

A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01255-2/2021. iktatószámú levelében az 

alábbi intézményátszervezési javaslatról tájékoztatott és kérte az önkormányzat vélemé-

nyét: 

„A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folyó 

alapfokú művészetoktatás törlését követően a képző- és iparművészeti ágban 

végzett oktatást a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola fogja ellátni telephelyként.” 

 

A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01256-2/2021. iktatószámú levelében az 

alábbi intézményátszervezési javaslatról tájékoztatott és kérte az önkormányzat vélemé-

nyét: 

„A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában 

folyó művészetoktatás a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolájának telephelyeként működik tovább.” 

 

1. A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01257-2/2021. iktatószámú leve-

lében az alábbi intézményátszervezési javaslatról tájékoztatott és kérte az önkor-

mányzat véleményét: 

„A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új te-

lephelyén (ságvári telephely) képző- és iparművészeti ág indítása (új tanszakok: 

grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, környezet- és kézműves 

kultúra tanszak), tizenkét évfolyammal, a telephelyre felvehető maximális tanuló-

létszám 60 fő.” 

 

A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának helyet adó in-

gatlan Ságvár Község Önkormányzatának tulajdonában van. 

A Siófoki Tankerületi Központ a fenti intézményátszervezéssel kapcsolatos vélemény 

meghozatalára 2021. április 6-ig biztosított lehetőséget a vonatkozó jogszabállyal össz-

hangban. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (3), 

(4) és (5) bekezdései alapján a fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezé-

sével kapcsolatos döntése előtt ki kell kérnie a vagyonkezelésében levő ingatlan 

tulajdonos önkormányzatának véleményét. 

Az önkormányzatnak a vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé 

kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés megho-

zatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáfér-
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hetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az 

érdekeltek részére. 

 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó, a tankerületi központ, valamint az ál-

lami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős 

miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó 

munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 

kapcsolatban. 

 

A fentiek alapján az intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala nem 

halasztható a veszélyhelyzet megszűnését követő időszakra, mivel az jogszabályban 

meghatározott határidő betartása/teljesítése érdekében szükséges és elmaradása hátrá-

nyosan érintené az önkormányzat és közvetve a település lakóinak, tanulóinak érdekeit. 

A polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt az Mötv. 9- §-ában leírtak alapján az intéz-

mény átszervezésével kapcsolatos véleménynyilvánítási jogát jóhiszeműen, a kölcsönös 

együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésének megfelelően gyako-

rolja. 

 

A Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatait áttekintve az alábbi ha-

tározati javaslatot teszem. 

 

Határozati javaslat 

a Siófoki Tankerületi Központ intézmény átszervezési javaslatainak véleményezése 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirde-

téséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett 

veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról 

szóló 80/2021. (II. 22.) kormányrendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelem-

ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét 

veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – tekintettel a nemzeti köznevelési törvény 

83. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltakra, figyelemmel a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 9. §-ára, valamint a nemzeti köznevelési 

törvény 83. § (5) bekezdésében és 84. § (7) bekezdésében meghatározott határidők tel-

jesítésére, a Siófoki Tankerületi Központ Ságvár Község Önkormányzata tulajdonában 

lévő ingatlant (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13.) érintő intézményátszervezési javas-

lataival kapcsolatban az alábbi véleményt adom: 

 

1.1 A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01255-2/2021. iktatószámú leve-

lében az alábbi intézményátszervezési javaslatról tájékoztatott és kérte az önkor-

mányzat véleményét: 

„A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folyó 

alapfokú művészetoktatás törlését követően a képző- és iparművészeti ágban 

végzett oktatást a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola fogja ellátni telephelyként.” 

1.2  A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01256-2/2021. iktatószámú leve-

lében az alábbi intézményátszervezési javaslatról tájékoztatott és kérte az önkor-

mányzat véleményét: 
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„A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában 

folyó művészetoktatás a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolájának telephelyeként működik tovább.” 

 

1.3. A Siófoki Tankerületi Központ vezetője TK/142/01257-2/2021. iktatószámú leve-

lében az alábbi intézményátszervezési javaslatról tájékoztatott és kérte az önkor-

mányzat véleményét: 

„A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új te-

lephelyén (ságvári telephely) képző- és iparművészeti ág indítása (új tanszakok: 

grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, környezet- és kézműves 

kultúra tanszak), tizenkét évfolyammal, a telephelyre felvehető maximális tanuló-

létszám 60 fő.” 

 

2. Az 1.1, 1.2 és 1.3 pontokban ismertetett intézményátszervezési javaslatok megítélé-

sünk szerint hátrányosan érintik a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola működését. A fentiekben ismertetett formában az intézményátszer-

vezést az önkormányzat nem támogatja.  

 

Az Önkormányzat mindig is kiemelten kezelte a Ságvári Szilády Áron Általános Is-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola, mint önálló intézmény infrastrukturális fejlesztését 

a helyi oktatás színvonalának növelése és a megfelelő tanulólétszám megtartása ér-

dekében. Az Önkormányzat ennek érdekében több, jelentős értékkel bíró beruházást 

valósított meg a tulajdonában álló épületen és a jövőben is továbbiak megvalósítását 

tervezi.  

Az iskolában folyó alapfokú művészeti oktatás régre visszatekintő hagyománnyal 

rendelkezik, nagyfokú vonzerővel bír, amelyet az általános iskola körzetéhez tartozó 

három település Ságvár, Som és Nyim Önkormányzatai, valamint civil szervezetei és 

a helyi lakosok is támogatják és elismerik. A helyi művelődési ház többször adott he-

lyet a művészeti iskolás tanulók alkotásaiból összeállított kiállításnak. 

Az iskola művészeti oktatásban részt vevő diákjai országosan is kiemelkedő ered-

ményeket érnek el, amelyek az iskola, a pedagógusok és a település jó hírnevéhez is 

hozzájárulnak. A művészeti iskola számos elismert művészt és szakembert indított el 

a pályáján. 

A településen önállóan működő művészeti iskola népszerűsége magas, az évről 

évre engedélyezett létszám betelik, illetve beiskolázási körzeten kívülről is jelentkez-

nek tanulók. 

Mint ahogyan a művészeti iskola több évtizedes sikeres működése is mutatja, a 

helyi irányítás és önállóság hatékonyan működik. Mivel az oktatási helyszín egy in-

tézményben van az általános iskolával, többletköltséget az infrastrukturális kiadások 

tekintetében nem jelent (víz, gáz, villany). A telephely áthelyezése magával hozhat 

egy nagyfokú lemorzsolódást, mert a szülők döntő többsége nem tudja megoldani a 

gyermek utaztatását. 

 

A döntésről a polgármester a jegyző közreműködésével értesíti a Siófoki Tankerületi Köz-

pont vezetőjét. 

 

határidő: 2021. április 6. 

felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző 

 

Ságvár, 2021. április 6. 


