
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  Rosti  Pál  Általános  Iskola  Szakgimnázium  és
Szakközépiskola,  valamint  a  Dunaújvárosi  Széchenyi  István  Gimnázium  és
Kollégium szakmai alapdokumentumai módosításának véleményezésére

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 

Péter Kata ügyintéző
Meghívott: Dr. Deák Mária – a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 

igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság 2017. április 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületének igazgatója
levélben kereste meg DMJV Önkormányzatát, melyben kéri a Dunaújvárosi Rosti Pál
Általános  Iskola  Szakgimnázium  és  Szakközépiskola,  valamint  a  Dunaújvárosi
Széchenyi  István  Gimnázium  és  Kollégium szakmai  alapdokumentumai
módosításának önkormányzati véleményezését. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám:       11967-2/2017.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: 
Igazgató/osztályvezető aláírása: 
Dr. László Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2017.04.13. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
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Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a  Dunaújvárosi  Rosti  Pál  Általános  Iskola  Szakgimnázium  és  Szakközépiskola,
valamint  a  Dunaújvárosi  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Kollégium  szakmai
alapdokumentumai módosításának véleményezésére

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  igazgatója  levélben  kereste  meg  DMJV
Önkormányzatát,  melyben  kéri  a  Rosti  Pál  Általános  Iskola  Szakgimnázium  és
Szakközépiskola,  valamint  a  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Kollégium  szakmai
alapdokumentumai  módosításának önkormányzati  véleményezését.  (az  előterjesztés
melléklete)

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény (a  továbbiakban  Nktv.)  21.  §  (3)
szerint a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza

a) az alapító és a fenntartó, nevét és székhelyét,

b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,

c) az intézmény típusát,

d) az intézmény feladatellátási helyét,

da) székhelyét,

db) tagintézményét,

dc) telephelyét,

e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális     
gyermek-, tanulólétszámot,

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok 
megnevezését,

i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, 
szakgimnázium esetén az ágazatokat.

Az  Nktv.  83.  (2)  bekezdése  alapján  a  fenntartó  e  törvényben  foglalt  keretek  között  -  a
tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési
intézmény  kivételével  -  dönt  a  köznevelési  intézmény  létesítéséről,  nevének
megállapításáról,  gazdálkodási  jogköréről,  átszervezéséről,  megszüntetéséről,
alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról.

I.

Hivatkozással a fenti törvényre, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a Klebelsberg Központ
elnökéhez  intézményátszervezési  javaslatot  nyújt  be  a  Dunaújvárosi  Rosti  Pál  Általános
Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola tekintetében az alábbi okok miatt:
Kezdeményezi  a szakmai alapdokumentum
a) 6.1.2. pontjából a Szakközépiskolai nevelés, oktatás törlését, 
b) 6.1.3 pontjából a Szakiskolai nevelés, oktatás törlését, 
c) 6.1.5 pontjából a Szakgimnáziumi nevelés, oktatás törlését,
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mert ilyen jellegű képzéseket már nem folytat az intézmény.

Fenti pontok alapján a változásokkal együtt az intézmény neve is változik, az intézmény új
neve: Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola.

A  Tankerületi  Központ  tájékoztatása  alapján  –  mivel  az  általános  iskolai  képzés  is
felnőttképzés  keretében  valósul  meg,  ezért  –  a  fenti  formában  változik  az  intézmény
elnevezése.

II.

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  a  Klebelsberg  Központ  elnökéhez
intézményátszervezési javaslatot nyújt be a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és
Kollégium tekintetében az alábbi okok miatt:

a)  A 20/2012  EMMI  rendelet  137.  §  (1)  bekezdése  értelmében  az  iskola  feltételei  nem
adottak  a  nyelvi  előkészítő  indítására,  ezért  kezdeményezi  a  szakmai  alapdokumentum
6.1.1.4. pontjából a nyelvi előkészítő törlését.
b) Mivel a kollégium távol helyezkedik el az iskolától, s eddig is különálló egységként látta el
a feladatát, ezért kezdeményezi a kollégium tagintézményi státuszba helyezését. 

A szakmai alapdokumentumban az intézmény feladatának megváltoztatása átszervezésnek
minősül, ezért a jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatása szükséges.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) b) és c) pontja alapján a
fenntartó a köznevelési intézmény feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.
A fenntartó (3)  bekezdésben foglalt  döntése előtt  ki  kell  kérni  a vagyonkezelésében levő
ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

A vélemény kialakításához a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (5)
bekezdése szerint legalább tizenöt napot kell biztosítani.

Az  oktatási,  kulturális,  ifjúság  és  sportbizottság  az  előterjesztést  a  közgyűlési  postázást
követően tárgyalta, ezért a bizottság véleményét az elnök szóban ismerteti.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (IV. 21.) határozata

a Dunaújvárosi Rosti Pál Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai
alapdokumentuma módosításának véleményezéséről

1.   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  és  jóváhagyja  a  Rosti  Pál
Általános Iskola Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai alapdokumentum

a) 6.1.2. pontjából a Szakközépiskolai nevelés, oktatás törlését, 
b) 6.1.3 pontjából a Szakiskolai nevelés, oktatás törlését, 
c) 6.1.5 pontjából a Szakgimnáziumi nevelés, oktatás törlését,
d) a köznevelési intézmény új nevét.
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2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
          a polgármester

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

     
    Határidő:   a határozat közlésére: 2017. április 28.

II.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (IV. 21.) határozata

a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium szakmai alapdokumentuma
módosításának véleményezéséről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja és jóváhagyja  a  Dunaújvárosi
Széchenyi István Gimnázium és Kollégium szakmai alapdokumentum

a) 6.1.1.4. pontjából a nyelvi előkészítő törlését,
b) a kollégium tagintézményi státuszba helyezését. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert  a  határozat
közlésére.

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
          a polgármester

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

     
    Határidő:   a határozat közlésére: 2017. április 28.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
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