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Előterjesztés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. április 27-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Tárgy:

A Pápai Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Varga Szilvia humánügyi referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (7)
bekezdése alapján a fenntartó, a tankerületi 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) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.
Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján az átszervezéshez ki kell kérni a
vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.
A Pápai Szakképzési Centrum 2017. április 18-án küldött levele alapján átszervezési
javaslattal élt, amelyet az előterjesztéshez mellékelek.
A Pápai Szakképzési Centrum 5 tagintézményből álló köznevelési intézmény. Az Alapító
Okiratban szereplő képzések mind az 5 tagintézményre érvényesek.
A Pápai Szakképzési Centrum az átszervezéssel kapcsolatosan kiemelte, hogy az Országos
Képzési Jegyzék módosulása, valamint új képzések indítása miatt szükséges az intézmény
Alapító Okiratának módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék!
Várp al ota, 2017. április 21.
Campanari-Talabér Márta
polgármester
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határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésén a következő
határozatot hozta:
… / 2017. (IV.27.) képviselő-testületi határozat:

1.)

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési
jogkörében eljárva támogatja a Pápai Szakképzési Centrum intézmény átszervezésével
kapcsolatos a PSZC 69-2/2017/1 számú levelében foglalt javaslatát.

2.)

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot elektronikus és postai
úton juttassa el a Pápai Szakképzési Centrum (8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.)
részére.

Határidő:
azonnal
Felelős :
Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens
Várp al ota, 2017. április 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

