
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési
javaslatának véleményezésére (Széchenyi István Kollégium)

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 2019. március 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                     2019. március 19.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  igazgatója  levélben  kereste  meg  DMJV
Önkormányzatát,  melyben  kéri  a  Dunaújvárosi  Széchenyi  István  Gimnázium  és
Kollégium  Tagintézménye  intézményátszervezésének önkormányzati
véleményezését. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:       16177-6/2019.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: 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: 2019.03. Ellenőrzés dátuma: 2019.03.
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  javaslatának
véleményezésére (Széchenyi István Kollégium)

A  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  igazgatója  levélben  kereste  meg  DMJV
Önkormányzatát, melyben kéri  a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
Tagintézménye  intézményi  átszervezésének önkormányzati  véleményezését.  (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.) 4. § 11. pontja
alapján  intézményátszervezés  minden  olyan  fenntartói  döntés,  amely  az  alapító  okirat,
szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének (ilyen
a maximális tanulólétszám) módosulásával jár.

Hivatkozással a fenti törvényre, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a Klebelsberg Központ
elnökéhez  intézményátszervezési  javaslatot  nyújt  be  a  Dunaújvárosi  Széchenyi  István
Gimnázium és Kollégium Tagintézménye tekintetében az alábbi okok miatt:
Kezdeményezi a szakmai alapdokumentumban az intézmény maximális tanulólétszámának
csökkentését 90 főről 85 főre. 

Az  intézmény  átszervezése  azért  vált  szükségessé,  mert  a  kollégium  tényleges
befogadóképessége, férőhelyeinek száma 85 főt enged meg.

Fentiek  alapján  a  90  fő  helyett,  figyelembe  véve  a  kollégium  befogadóképességét,
intézményi szinten 85   főben kérik a maximális tanulólétszám megállapítását.

Az Nktv. 83. § (3) b) és c) pontja, valamint (4) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési
intézmény  feladatának  megváltoztatásával  összefüggő  döntése  vagy  véleményének
kialakítása előtt beszerzi 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  bizottságok  az  előterjesztést  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  ezért  a
bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (III. 21.) határozata

a  Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  intézmény-átszervezési  javaslatának
véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Dunaújvárosi  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Kollégium  Tagintézményére
vonatkozó  átszervezési  javaslatával  (a  maximális  tanulólétszám  85  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: 2019. március 28.

Dunaújváros, 2019. március 21.

   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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