
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési
javaslatainak (szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Szilágyiné Németh Sarolta – a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság 2018. április 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                     2018. április 12.
A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  igazgatója  levélben  kereste  meg  DMJV
Önkormányzatát,  melyben  kéri  a  Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola
Szilágyi Erzsébet Tagintézménye, A Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza
Tagintézménye,  a  Dunaújvárosi  Arany  János  Általános  Iskola,  valamint  a
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumai
módosításának önkormányzati véleményezését. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám:       8996-13/2018.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Péter Kata s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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 s.k.
Leadás dátuma: 2018.04.05. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési  javaslatainak  (szakmai
alapdokumentumok módosítása) véleményezésére

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  igazgatója  levélben  kereste  meg  DMJV
Önkormányzatát,  melyben  kéri  a  Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi
Erzsébet Tagintézménye, A Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye, a
Dunaújvárosi  Arany  János  Általános  Iskola,  valamint  a  Dunaújvárosi  Sándor  Frigyes
Alapfokú  Művészeti  Iskola szakmai  alapdokumentumai  módosításának  önkormányzati
véleményezését. (az előterjesztés 1. számú 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.

I.

Hivatkozással a fenti törvényre, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a Klebelsberg Központ
elnökéhez intézményátszervezési javaslatot nyújt be a Dunaújvárosi Arany János Általános
Iskola tekintetében az alábbi okok miatt:
Kezdeményezi a szakmai alapdokumentumban az intézmény maximális tanulólétszámának
csökkentését 750 helyett 625 főre. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évben a város teljes egészét érintő
intézmény racionalizálást  hajtott  végre.  Ennek alapján a Kőrösi  Csoma Sándor  Általános
Iskola  tagintézményi  státusza  megszűnt.  Az  eltelt  évek  alatt  az  ott  indított  osztályok
elballagtak. Az átszervezést követően az "A" épületben (főépületben) és a "B" épületben (volt
Kőrösi iskola), az ún. szabadidőszárnyon folyik oktatás. 

A racionalizálást megelőzően az alapító okiratban az iskola maximális létszámát 750 főben
állapították meg. 
Arra való tekintettel, hogy a Kőrösi iskola megszűnt és kevesebb alapterületen működik az
iskola, módosítani szeretnék ezt a létszámot.
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Az "A" és "B" épület összesen 6572 m2 alapterületű, melyből az "A" épület 3286 m2, a "B"
épületből, 3286 m2-ből már csak 1072 m2 alapterületet foglal el az intézmény, jelenleg tehát
összesen 4358 m2-en működik az iskola. 
Az "A" épületben 52 m2-es szabványméretű osztály-, illetve szaktantermek, valamint kisebb
foglalkoztatók,  közösségi  terek  találhatók.  A  korábbi  750  fő  befogadóképesség  fele
létszámmal lehet számolni, mely szerint kb. 375 fő a befogadóképessége az "A" épületnek. 
A "B" épületben az intézmény részére biztosított 1072 m2-en 9 osztály-, illetve szaktantermet
alakítottak ki, melyek mindegyike 27-28 fő befogadásár képes. Eszerint a "B" épületben 250
fő elhelyezése biztosított.
Fentiek  alapján  a  750  fő  helyett,  figyelembe  véve  a  jelenlegi  alapterületet,  a  termek
kialakítását,  intézményi  szinten  625  főben  kérik  a  maximális  tanulólétszám
megállapítását.

II.

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  a  Klebelsberg  Központ  elnökéhez
intézményátszervezési  javaslatot  nyújt  be  a  Dunaújvárosi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola
tekintetében az alábbi okok miatt:

a)  A Dunaújvárosi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Gárdonyi  Géza  Tagintézménye  (2400
Dunaújváros,  Római  krt.  51.)  önálló  intézményként  kíván  tovább  működni  a
székhelyintézményből való kiválás után. 
A kiválás után javasolt új név: Dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola

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

b)  A Dunaújvárosi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  Gárdonyi  Géza  Tagintézménye  (2400
Dunaújváros,  Római  krt.  51.)  önálló  intézménnyé  válása  után  az  intézmény  maximális
tanulólétszámát 400-ról 500 főre kívánja növelni. 

III.

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  a  Klebelsberg  Központ  elnökéhez
intézményátszervezési  javaslatot  nyújt  be  a  Dunaújvárosi  Sándor  Frigyes  Alapfokú
Művészeti Iskola tekintetében az alábbi okok miatt:
a  zeneművészeti  ágon  belül  jazz-ének  tanszak  bevezetését  kezdeményezte  az
intézmény.

Az  intézmény  vezetőjének  tájékoztatása  alapján  a  tanszak  bevezetését  a  folyamatos
érdeklődés  és  igény indokolja.  Az  újabb  tanszak  bevezetése  nem jár  létszámbővítéssel,
státuszkérelemmel, sem plusz anyagi ráfordítással. 

IV.

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  a  Klebelsberg  Központ  elnökéhez
intézményátszervezési  javaslatot  nyújt  be  a Dunaújvárosi  Dózsa György Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Tagintézménye tekintetében az alábbi okok miatt:
A  Halásztelki  Református  Egyházközség  (2314  Halásztelek,  Kisgyár  u.  16.)  a
Dunaújvárosi Tankerületi Központhoz címzett levelében jelezte, hogy a Dunaújvárosi Dózsa
György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye (2400 Dunaújváros, Bercsényi
u. 10.) fenntartói jogát és működtetését 2018. szeptember 1-jétől át kívánja venni. 
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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.

A Tankerületi  Központ  által  kért  véleményezésre megadott  határidőben a Közgyűlés nem
ülésezett.  A  határidőre  figyelemmel  DMJV  Polgármestere  az  előterjesztés  2.  számú
mellékletében csatolt levelekben tájékoztatta a Központot véleményéről, továbbá arról, hogy
a Közgyűlés dönt a kérelmekről. 

Az oktatási, kulturális,  ifjúság és sportbizottság az előterjesztést április 12-én tárgyalta és
egyhangúlag támogatta. 
Az ügyrendi,  igazgatási és jogi  bizottság az előterjesztést  április  12-i  ülésén tárgyalta és
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

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

I.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (IV. 19.) határozata

a  Dunaújvárosi  Arany  János  Általános  Iskola  szakmai  alapdokumentuma
módosításának véleményezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere 8996-6/2018. számú levelében tett nyilatkozatával egyezően – egyetért a
Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  Dunaújvárosi  Arany  János  Általános  Iskolára
vonatkozó  átszervezési  javaslatával (maximális  létszám  625  főben  történő
megállapítása).

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

közlésére.

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
          a polgármester

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

     
    Határidő:   a határozat közlésére: 2018. április 27.
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II.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (IV. 19.) határozata

a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye szakmai
alapdokumentuma módosításának véleményezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere 8996-9/2018. számú levelében tett nyilatkozatával egyezően – egyetért a
Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  Dunaújvárosi  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola
Gárdonyi Géza Tagintézményére  vonatkozó átszervezési javaslatával (az intézmény
nevének megváltoztatását, a maximális létszám 500 főben történő megállapítása). 

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

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
     

    Határidő:   a határozat közlésére: 2018. április 27.

III.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (IV. 19.) határozata

a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma
módosításának véleményezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere 8996-7/2018. számú levelében tett nyilatkozatával egyezően – egyetért a
Dunaújvárosi Tankerületi Központ  Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti
Iskolára  vonatkozó  átszervezési  javaslatával  (a  zeneművészeti  ágon  belül  jazz-ének
tanszak bevezetése).

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

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
     

    Határidő:   a határozat közlésére: 2018. április 27.
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IV.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (IV. 19.) határozata

Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi  Erzsébet  Tagintézménye
szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere 8996-10/2018. számú levelében tett nyilatkozatával egyezően – egyetért
a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Tagintézményére  vonatkozó átszervezési javaslatával (a fenntartói
és  működtetői  jogok  átadása  a  Halásztelki  Református  Egyházközség  (2314
Halásztelek, Kisgyár u. 16.) részére). 

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

      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
     

    Határidő:   a határozat közlésére: 2018. április 27.

Dunaújváros, 2018. április 19.

   Izsák Máté s.k.  Tóth Kálmán s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és az ügyrendi, igazgatási és jogi

sportbizottság elnöke  bizottság elnöke
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