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Hiv. szam: DV/4380-1/2021.

Tárgy: Javaslat intézményeket érintő átszervezések véleményezésére

2021. március 2-án érkezett meg a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Ígazgatójának ajelen elöterjesztés
1. számú mellékletét képezö levele, melyben a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában lévö
Szigetszentmiklósi Konduktiv Ovoda, Altalános Iskola és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt
érintö átszervezés véleményezését kéri Onkormányzatunktól. Az intézmény tervezett átszervezését a jelen
elöterjesztés 3. számú mellékletét képezö Excel táblázat is részletezi.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. ) 84. § (7) bekezdése értelmében az
állami intézményfenntartó a tankeriileti központ valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény
esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó
munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával,
megszüntetésével, átszervezésével (továbbiakban ezek együtt: átszervezés) kapcsolatban.
A fermtartói döntés meghozatalához szűkséges véleményezési eljárást - az Nkt. által meghatározott érintettek és
határidők alapján - a Tankerületi Központ folytatja le, majd szakmai javaslatával és a véleményezési eljárás
dokumentációjával együtt felteg'eszti a döntéshozó számára.
Az intézményátszervezés fogalmát az Nkt. 4 §11. pontja rögziti:
" mtézményátszen^ezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3)
bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályválíozásból eredö
módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon afeladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. "
"A kÖznevelésiintézmény alapító okirata, szahnai alapdokumentuma tartalmazza
a) az alapító és afenntartó a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény - különjogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatánakjogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszámot,
g) iskolaüpusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szahnacsoportokat és az Országos Képzési jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés
megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j)a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használatijogát"
Intézményátszervezésröl akkor beszélhetünk (Nkt. 4 § 11. pont), ha a c-j) pontokban felsorolt valanielyik
elemet kívánjuk módosítani. AllamÍ fenntartásban lévö köznevelési intézmények átszervezése - mivel nem
rendelkeznek önállóköltségvetéssel - a c-j) poiLtokban valamelyik elem módosítása esetén valósul meg.

Nkt. 83. § (3)-(6) bekezdése:
(3) "Afenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét."
A fenntartónak a (3) bekezdésében foglalt döntése előtt ki kell kérni:
h) a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos onkormányzatánakvéleményét.
"A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a
véleményezési joggal rendelkezők részére, cimeÍy a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény
kiaÍakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az
érdekeltek részére.

Az átszervezési javaslat szerint a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában lévő
Szigetszentmiklósi Konduktív Ovoda, Altalános Iskola és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény új
feladatellátási helyként új telephelyet létesitene óvodai alapfeladattal a 2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25. szám
alatt. Azúj telephelyen az óvodai nevelésben sajátos nevelési igényű gyermek (mozgásszervi fogyatékos, halmozottan
fogyatékos, autizmus spektmmzavar, értelmi fogyatékos-középsúlyos értelmi fogyatékos) gyógypedagógiai nevelése
tervezett, melynek indoka, hogy a kötelező óvodai felvétel biztosítása az intézmény kapacitásbovítését teszi lehetövé átmenetileg - új telephely létesítésével. Az új feladatellátási helyen egy, maximális létszámú gyógypedagógiai óvodai
csoport létreliozása tervezett.
Hatarozati "avaslat:

A veszélyhetyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIU. törvény 46. §-ának (4) bekezdése
szerint eljárva a Szigetszentmiklósi Tankerűleti Központ által megküldott, jelen határozat meghozatalát segitő
előterjesztés 3. számú luellcklctc szerinti táblázatban meghatarozott, a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő SzigetszentmiMósi Konduktív Ovoda, Altalános Iskola és az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézményét érintő átszervezését véleményeztem, és az abban
foglaltakkal egyetértek.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Polgarmester

Az előterjesztést készítette:

Fenyvesi-Jóri Teréz Íntézmény-felügyeleti ügyintézö

Az előterjesztés mellékletei:

- Szigetszentmiklósi Tankeriileti központ levele
Szigetszentmiklósi Konduktív Ovoda, Altalános Iskola és az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Litézmény Tagintézmény szakmai alapdokumentuma
- Atszervezésekettartalmazó Excel táblázat

Dunavarsány, 2021. március 16.
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Tisztelt Polgármester Asswny!

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. ) 84. § (7)
bekezdése értelmében a fenntartó, a taakerületi kozpont, valainint az állami felsőoktatási

intézményáltal fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésöbb az
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a
nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével,
átszervezésével (továbbiakban ezek együtt: átszervezés) kapcsolatban.
A fenntartói döntés meghozatalához szűkséges véleményezési eljárást - az Nkt. által

meghatározott érintettek és határidők alapján - a Tankerületi Központ folytatja le, majd
szakmai javaslatáva) és a véleményezési eljárás dokumentációjával együtt felterjeszti a
döntéshozószámára.

Az

átszervezés a

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában

lévő

Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda,ÁItalánosIskola ésEGYMI-t is érinti.
Az intézménytervezett átszervezéséta csatolt Excel táblázat is részletezi.

Az intézményátszervezésfogalmátaz Nkt. 4. § 11. pontja rögzíti:
" inlézményátszei-vezés: minden olyan fenntartói döntés. amely ciz alapító okirat, szakmai
alupdokumenttm 21. § (3) hekezdés c)-j) pontjában felsoroltuk bármelyikének módosulásával
jár, kivéve a jogszabályváUozásból ereiiö módosüást és az olyan vagyont érinlő dönlést.
amely vugyon afeladateltútáshoz a továbbiukban nem szükséges.
"A köznevelési intézmény ulapitó okiratíl, szakmai alapdokumentuma turtalmazza
a) a: alapító és afenntartó, a műküdteto nevét és székhelyél,
h) tiz intézmény - különjogssahálybcm meghatározotl - hivatcilos nevét,
c) az mtézmény üpusát,

d) az intézmény feladatellátási helyét,
cia) székhelyét,
dh) tugintézményét,
dc) telephelyét,

e) ulapfeludatánakjogszabályszerinti megnevezését,
2310 SzigetszentmiklósATI Szigel Ipari Park 1/A.
tel. : 06-24-795-255
e-maiL szisetszentmiklos a kk. iio^'. hu

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

J) nevelési, oktatási feladatot elláló feladcitellátási helyenként feh'ehetö maximális gy'ermek-,
tanulólétszámot,

g) iskolatípusonként az évfolyumokszámát,
h) alapj'okv művészeloktatás esetén a miivészeti ágcik. azon belül a lunszukok megnevezését.
i) szakképzés esetén a szukmacsoportokat és uz Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerínt a szakképesítés megnevezésél és azonosító számát, szakközépiskola
esetén az ágazatokat,

j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vugyon feletti rendelkezés \'agy a vagyon
használatiJogát,

Intézményátszervezésrőlakkor beszélhetünk(Nkt. 4. § 11. pont). ha a c)-j) pontokban felsorolt
valamelyik elemet kívánjuk módosítani. AIlami fenntartásban lévö köznevelési intézmények
átszeavezése - mivel nem rendelkeznek önálló költségvetéssel, - a c)-j) pontokban felsorolt

valamelyik elem módosítása eseténvalósulmeg.
Nkt. 83.§ (3)-(6) bekezdése:
(3) "Afenntarto

a) a köznevelésiintézménymegszüntetésével,
b) átszen'ezésével,

c) feludatánakmegyáltoztatásával,
d) nevénekmegállapitásával,
e) összefüggődöntésevagyvéleményénekkialakítása előttbeszerzia (4) bekezdésben
foglaltak véleményét.

A fenntartónaka (3) bekeidésbenfoglalt ilöntéseelött ki hell kérni:
h) a vagyonkezelésben lévo'ingatlan tulajdonos önkormánywtának véleményét.

A (3)-(4) bekezdéshen meghatározott vélemény kialakitásához minden olyan információt
hozzáférhetové kell tenni a véleményezésijoggal rendelkezök részére, amely a fenntartói
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk
hozzáférhetővé tételének napjától számitva - legaláhb tizenöt napot kell biztositani uz
érdekeltek részére.

Kérem Polgármester Asszonyt, hogy a tervezett átszervezésről és az ahhoz kapcsolódó
szakmai alapdokumentum módosításáról - fentiek figyelembe vételével - a véleményt
kialakitani és a döntést tartalmazó határozato(ka)t elektronikusan (e-mailben, vagy
ügyfélkapun keresztül), és 1 példányban postai úton a Szigetszentmiklósi Tankeriileti
Központrészérele később2021. március24-i megküldeniszíveskedjék!
Amennyiben a csatolt átszervezési javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel merül fel,
illetve további egyeztetés szükséges, kérem, hogy keresse a Szigetszentmiklósi Tankei-ületi

K.özpont Köznevelési és Pályázati Osztály munkatársait a fenti elérhetőségeken.
Együttniűködését ezúton is megköszönve:

Szigetszentmiklós,2021. március 1.
Udvözlettel:
1<-

dr. Pálos Annímária

tankerületi i^azgató
2310 Szigetszentmiklós ATI Sziget Ipari Park L'A.

tel. : 06-24-795-255
e-mail: szi etszentmiklos u kk. ov. hu
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A(z) Szigets'z.entmiklósi Tankerüleü Közponl által 2020. sz.eptember 09. napján kiadotl szakmai alapdokumentum
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye

Fenntartótankerületi központmegnevezése:SzigetszentmÍklósi TankerületiKözpont
OM azonosíto: 032763

Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda,Általános Iskola ésEgységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, fígyelemmel a nevelési-oktatási
Íntézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szólő 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében lefrtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot

adom ki:

A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1. 1. Hivatalos neve:

SzigetszentmÍklősÍ Konduktív óvoda, ÁltalánosIskola ésEgységes GyógypedagógÍai

1. 2. Rövidneve:

SzigetszentmiklősiKonduktiv Ovoda, AllalánosIskolaésEGYMI

Módszertani Intézmény

2. Feladatellátási helyei

2. 1. Székhely:

2310Szigetszentnüklős, Kálvin tér 4/a.

2. 2. TagÍntézmények megnevezése és telephelyei

2. 2. 1. Tagintézmény hivatalos neve:

Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda,Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Tagíntézménye

2. 2. 1. 1. UgyvÍtelÍ telephelye;

2340 Kiskunlacháza, Szent Imre utca 58.

3. AIapító és a fenntartó neve és székhelye
3. 1. Alapító szerv neve:

Emberi Eroforrások Minisztériuma

3. 2. Alapítóijogkörgyakorlőja:

emberi erőforrások minisztere

3. 3. Alapító székhelye::

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartő neve:

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

3. 5. Fenntartő székhelye:

2310 Szigetszentmiklós, ATI-Sziget Ipari Park I/A. épület

4. Típusa:

egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai mődszertani intézmény

5. OM azonositó:

032763

6. Köznevelési alapfeladatai
6. 1. 2310Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a,
6. 1. 1. fejlesztő nevelés-oktatás

6. 1. 1. 1. nappali rendszerű(felvehető maximálistanulői létszám:8 fő)
6. 1. 1.2. halmozottan fogyatékostanköteleskorúgyermekek fejlesztőnevelése-oktatása
6. 1.2. utazó gyógypedagógusi, utazókonduktori hálőzatműködtetése
6. 1. 2. 1. atankerületteljesterületén, valamennyi köznevelési intézmény vonatkozásában azintegrált, valamint a
gyógypedagógiaitagozatos sni tanulókellátásánakbiztosítása
6. 1. 3. óvodai nevelés

6. 1. 3. 1. nappali rendszerű(felvehető maximálisgyermeklétszám: 16 fő)
6. 1.3. 2. sajátos nevelési igényü gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
halmozottan fogyatékos, auüzmus spektmmzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelirú fogyatékos, értelmi

fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos)
nappali rendszerű (felvehető maximális gyermeklétszám: 16 fő)
6. 1. 3. 3. integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése
sajátos nevelési igényű gyermekek konduktív pedagógiai nevelése, ellátása (mozgásszem fogyatékos)
győgyúszás, sportlétesítménnyel kötött megállapodás alapján
6. 1.4. általános iskolai nevelés-oktatás
6. 2. 2340 Kiskunlacháza, Szent Imre utca 58.
6. 2. 1. általános iskolai nevelés-oktatás

6. 2. 1. 1. nappali rendszeru (felvehető maximális tanulói létszám: 81 fö)
6. 2. 1. 2.

alsó tagozat, felsŐtagozat

6. 2. 1. 3.

1 évfolyamtól 8 évfolyamig

6.2. 1.4. sajátos nevelési ígényű gyermekek, tanulók győgypedagógiai nevelése-oktatása (halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyosértelmi
fogyatékos)
nappali rendszerű (felveheto maximális tanulői létszám: 52 fő)
6. 2. 2. utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatműködtetése
6. 2. 3. fejlesztő nevelés-oktatás
6. 2. 3. 1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám; 10 fő)
6. 2. 3. 2. sajátos nevelési igényű gyermekek,

tanulók gyógypedagőgiai nevelése-oktatása

(haknozottan

fogyatékos,

autizmus spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyosértelmi
fogyatékos)
nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 10 fő)
6. 2. 4. egyéb foglalkozások:
napközi
tanulószoba

6. 2. 5. mindennapos testnevelés biztosításának mődja:
együttmuködésben, megállapodás alapján
6. 2. 6. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
együttmuködésben, megállapodás alapján
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7. 1. 2310 Svgetsientmiklós, Kálvin tér 4/a.
7. 1. 1. Helyrajziszáma:

3528/24

7. 1. 2. Hasznos alapterülete:

115nm

7. 1. 3. Intézményjogköre;

ingyenes használatijog

7. 1. 4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelőijog

7. 2. 2340 Kiskunlacháza, Szent Imre utca 58.

7. 2. 1. Helyrajzi száma:

47

7. 2. 2. Hasznos alapterülete:

308 nm

7. 2. 3. Intézmény Jogköre:

Íngyenes használatí jog

7. 2.4. Fenntartó jogköre:
8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

vagyonkezelőijog
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