
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  intézmény-átszervezési
javaslatának (alapító okirat 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: Csapó Gábor – a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 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  Szakképzési  Centrum  igazgatója  levélben  kereste  meg  DMJV
Önkormányzatát,  melyben  kéri  a  Szakképzési  Centrum  alapító  okirata
módosításának önkormányzati véleményezését. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:               10898-2/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: 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  Szakképzési  Centrum  intézmény-átszervezési  javaslatának  (alapító
okirat módosítása) véleményezésére

A  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  (a  továbbiakban:  Centrum)  igazgatója  levélben
kereste  meg  DMJV  Önkormányzatát,  melyben  kéri  az  intézmény  alapító  okirata
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.

Hivatkozással  a  fenti  törvényre,  a  Centrum  a  Nemzetgazdasági  Minisztérium  felé
intézményátszervezési javaslatot nyújt be az alábbi okok miatt:

1.  A  Dunaújvárosi  SZC  Bánki  Donát  Gimnáziuma  és  Szakgimnáziuma  intézményben
megszűnik  a  gimnáziumi  képzés  és  igény  mutatkozik  a  szakközépiskolai  képzésre
(autóbuszvezető,  tehergépkocsi-vezető),  ezért  indokolt  az  intézmény  nevének
megváltoztatása.  Az  új  név:  Dunaújvárosi  SZC  Bánki  Donát  Szakgimnáziuma  és
Szakközépiskolája.

2.  A Dunaújvárosi  SZC Bánki  Donát  Gimnáziuma és  Szakgimnáziuma intézményben  az
emelkedő felnőttoktatási  beiskolázási számok miatt  indokolt  a felnőttoktatásra felvehető
maximális tanulólétszámot 400 főre emelni.

3.  Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma intézményben szülői
kezdeményezésre  a  Közlekedésgépészet  ágazat  tanulóinak  szeretné  az  iskola
megszervezni az oktatást. Az itt tanuló diákok a Rail-Cargo Hungaria ösztöndíj-programjában
is részt vesznek, melynek keretén belül kiemelten fontos a német nyelvtudás. A 2018/19-es
tanévtől a fenntartó engedélyezte a képzés ilyen módon történő megszervezését. Fentiek
alapján  az  intézmény  a  német  nemzetiségi  önkormányzat  támogatásával  kiegészítő
nemzetiségi nyelvoktatást kíván bevezetni.
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4.  A  Dunaújvárosi  SZC  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Szakgimnáziuma  és
Szakközépiskolája  intézményben  az  emelkedő  felnőttoktatási  beiskolázási  számok  miatt
indokolt a felnőttoktatásra felvehető maximális tanulólétszámot 500 főre emelni.

5.  A  Dunaújvárosi  SZC  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Szakgimnáziuma  és
Szakközépiskolája intézményben a tanétterem feladatellátási helyen csak gyakorlati képzés
folyik, ügyviteli szempontból az elméleti oktatás helyén (székhelyen) szerepelnek a tanulók.
Ezen  feladatellátási  helyen  indokolt a  felvehető  maximális  tanulólétszám  törlése,
módosítása 0-ra.

6. A  Dunaújvárosi  SZC  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari  Szakgimnáziuma  és
Szakközépiskolája  intézményben  a  tanbolt  feladatellátási  helyen  csak  gyakorlati  képzés
folyik, ügyviteli szempontból az elméleti oktatás helyén (székhelyen) szerepelnek a tanulók.
Ezen  feladatellátási  helyen  indokolt a  felvehető  maximális  tanulólétszám  törlése,
módosítása 0-ra.

7.  A  Dunaújvárosi  SZC  Lorántffy  Zsuzsanna  Szakgimnáziuma,  Szakközépiskolája  és
Kollégiuma intézményben az emelkedő felnőttoktatási  beiskolázási  számok és a  Digitális
Közösségi Alkotóműhely kialakítása miatt indokolt a nappali oktatásra felvehető maximális
tanulólétszámot 300 főre, a felnőttoktatásra felvehető maximális tanulólétszámot 100
főre emelni.

8.  A  Dunaújvárosi  SZC  Lorántffy  Zsuzsanna  Szakgimnáziuma,  Szakközépiskolája  és
Kollégiuma intézmény Lajos kir. krt. 29. sz. alatti feladatellátási helyen a Digitális Közösségi
Alkotóműhely (Makerspace) fog működni, 2018. szeptember 1-jétől oktatási feladatot itt nem
fognak végezni. Fentiek miatt indokolt ezen a feladatellátási helyen a felvehető maximális
tanulólétszám törlése, módosítása 0-ra.

9.  A Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakgimnáziuma (Pusztaszabolcs)
intézményben  megszűnt  a  gimnáziumi  képzés  és  igény  mutatkozik  a  szakközépiskolai
képzésre, ezrét indokolt a névmódosítás. Az új név:  „Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája”

10.  A  Centrum  törölni  kívánja  a  gimnáziumi  alapfeladatot,  mivel  idén  májusban
érettségiznek az utolsó gimnáziumi tanulók.

11. Az alapító okiratban szereplő Tehergépkocsi-vezető szakma OKJ számát módosítani
kívánja, mivel az az okiratban hibásan szerepel.

12.  Az  5552503  Alternatív  gépjárműhajtási  technikus  szakma  felvételét indokolja  a
szakmabővítés, a szakma iránti kereslet.

13. A 3454203 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító szakma felvételét indokolja a
helyi munkaerőpiac kielégítése (Body Fashion Kft.)

14.  Az  5458101  Földmérő,  földügyi  és  térinformatikai  technikus  szakma  felvételét
indokolja a képzési kínálat bővítése, a felmerült igények kielégítése.

15-20. Az alapító okiratból törölni kívánja a bolti eladó, a cukrász, az élelmiszer-és vegyi
áru  eladó,  a  pincér,  a  ruházati  eladó,  a  szakács  képzéseket,  mivel  fenti  szakmák  nem
relevánsak: több, mint 2 éve befejeződött az utolsó ilyen jellegű képzés.

21. XXXV. Földmérés ágazat felvétele a szakképzési kínálat bővítése céljából.
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22. A „041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkció felvétele. 
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 Centrum által kért véleményezésre megadott határidőben a Közgyűlés nem ülésezett. A
határidőre  figyelemmel  DMJV  Polgármestere  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletében
csatolt  levélben tájékoztatta a Centrumot  véleményéről,  továbbá arról,  hogy a Közgyűlés
dönt a kérelemről. 

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 javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

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

a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okirata módosításának véleményezéséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere 10898-3/2018. számú levelében tett nyilatkozatával egyezően – egyetért
a  Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum alapító  okiratának  módosításával  a  jelen
határozat mellékletét képező javaslat szerinti tartalommal.

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
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sportbizottság elnöke  bizottság elnöke
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