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A Kazincbarcikai Tankerületi Központ - az általa működtetett és fenntartott két 

ózdi alapfokú oktatási intézményben - az alapító okiratát érintő, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja szerinti, 

intézményátszervezésnek minősülő változtatásokat tervez. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)       

4. § (értelmező rendelkezés) 11. pontja alapján „intézményátszervezés: minden olyan 

fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés 

c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a 

jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely 

vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,”.  

 

Az Nkt. 83.§ (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés h) pontja szerint a fenntartó 

az átszervezéssel összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a 

vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét is.  

 

A tervezett változtatásokat az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!  
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1. melléklet a …/2017.(IV.20.) előterjesztéshez 

 

A tervezett átszervezés 

leírása 
Indoklás Érintett intézmény 

Az Ózdi Árpád Vezér 

Általános Iskola 

Domaházi 

Tagintézménye 

átszervezésre kerül, 

melynek következtében 

telephelyként működik 

tovább 

Az oktatás szervezése, 

az ügyintézés a 

székhelyintézményből 

megoldható. A távolság 

sem indokolja a 

tagintézményként 

további működtetést. 

Ózdi Árpád Vezér 

Általános Iskola 

Domaházi 

Tagintézménye 

 

(3627 Domaháza, Dózsa 

György út 81.) 

Az Ózdi Árpád Vezér 

Általános Iskola SNI 

tanulók integrált 

ellátásának kiegészítése 

Az SNI tanulók integrált 

ellátása kiegészül a 

mozgásszervi fogyatékos 

tanulók ellátása 

feladattal 

Ózdi Árpád Vezér 

Általános Iskola 

 

(3600 Ózd, Árpád vezér 

út 13.) 

Az Ózdi Petőfi Sándor 

Általános Iskola 

maximális férőhely 

módosítása  

A tanulói létszám 

csökkenése és a 

tantermek befogadó 

képességének változása 

indokolja a férőhelyek 

571-ről 416-ra 

módosítását 

Ózdi Petőfi Sándor 

Általános Iskola 

 

(3600 Ózd, Petőfi út 18-

20.) 
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Határozati javaslat 

 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2017. (IV.20.) határozata  

alapfokú oktatási intézményeket érintő intézményátszervezés 

véleményezéséről 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést 

megtárgyalta és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) 

bekezdés h) pontjára hivatkozással az alábbi döntést hozta:  

 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi 

Központ által fenntartott alapfokú oktatási intézményeket érintő átszervezési 

javaslatokkal egyetért. 

 

 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: döntést követően azonnal 


