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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésére az Újpesti Ifjúsági Sport- és 

Szabadidőközpont épületében 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2011. november 29-i ülésén megtárgyalta és az elvi 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola a megfelelő előkészítő 
munkálatokat követően az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont épületében kapjon 
elhelyezést.  
 
Az előkészítő és tervezési munkálatok a Bizottsági döntésnek megfelelően megtörténtek. A 
tervezők bejárásokat tartottak a Zeneiskola jelenleg használt épületeiben, az intézmény 
igazgatójának bevonásával felmérték a Zeneiskola teremigényét. Az Újpesti Ifjúsági Sport- és 
Szabadidőközpontban statikus, gépész, akusztikus szakemberek bevonásával méréseket és 
vizsgálatokat végeztek.  
 
A fentiek figyelembevételével a II. emelet teljes területének és a tetőtér jelenleg beépített 
részének felhasználásával nem csak a jelenlegi épületben lévő oktatótermek alakíthatók ki, hanem 
egyedi recepciós pult, esztétikus mosdók, akadálymentes vizesblokkal kiegészítve, több 
csoportszoba és irodák. A jelenleg használaton kívüli liftet korszerű, akadálymentesített liftre kell 
cserélni. 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. 
A szakhatóságokkal az egyeztetés részben megtörtént, az építéshatóság és a tűzoltóság a terveket 
megfelelőnek találta. 
 
A tervezett átalakításokkal az alapfokú művészeti oktatás olyan magas színvonala valósítható 
meg, amely a jelenlegi épület átalakításával nem lenne biztosítható. Az átalakítás becsült költsége 
100 millió forint. 
 
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. 
 
Ahhoz, hogy Képviselő-testület megalapozott és helyes döntést hozhasson, szükséges a 
közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerinti eljárás lefolytatása, a kötelezően előírt 
szakértő felkérése, valamint lehetővé tétele annak, hogy az arra jogosultak véleményeiket 
elkészíthessék. 
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A folyamat elindításához a Képviselő-testület támogató döntése, mint szándéknyilatkozat 
szükséges. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont 
épületébe helyezi át az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolát. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján  
Határidő: 2012. február 29. 
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