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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

Tárgy: A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI 

átszervezésének véleményezése 

 

Előterjesztő: Campanari- Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

  Humán Erőforrás Bizottság 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
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 Bérczes Beáta                          Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                  aljegyző                                             jegyző 
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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) bekezdése alapján az átszervezéshez ki kell kérni az ingatlan tulajdonos 

önkormányzatának véleményét. 

 

A Veszprémi Tankerületi Központ a Bartos EGYMI átszervezésével kapcsolatos javaslata a 

következő: 

 

1. A „Köznevelés és egyéb alapfeladata” – általános iskolai nevelés- oktatás –a 

sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése- oktatása kiegészül a 

halmozottan fogyatékos típussal.  

2. A „Köznevelés és egyéb alapfeladata”- integráltan nem nevelhető gyermekek 

óvodai nevelése- a sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése- oktatása 

kiegészül a a halmozottan fogyatékos típussal.  

3. Az intézményegységenkénti maximális létszám kiegészül: Fejlesztő nevelés- oktatás: 

6 fő 

 

Bartos EGYMI esetében az átszervezés indoka:  

 

Az intézmény az általános iskolai nevelés- oktatás keretében eddig is ellátta a halmozottan 

fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulókat, amelyet szükséges a szakmai 

alapdokumentumban is megjeleníteni. 

Az intézmény az óvodai nevelés keretében eddig is ellátta a halmozottan fogyatékos sajátos 

nevelési igényű gyermekeket, amelyet szükséges a szakmai alapdokumentumban is 

megjeleníteni. 

Az intézményegységenkénti létszámból kimaradt a fejlesztő nevelés- oktatásban résztvevők 

létszáma: 6 fő, amely feladatot az intézmény eddig is ellátta, utánkövetés, pontosítás. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék! 

 

 

Várpalota,  2018. március 08. 

 

 

Campanari- Talabér Márta 

polgármester 
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határozatot hozta:  

 

 

… / 2018. (III.22.) 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 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő 

Szakiskola és EGYMI alábbi átszervezési javaslatát: A „Köznevelés és egyéb 

alapfeladata” – általános iskolai nevelés- oktatás –a sajátos nevelési igényű tanuló 

gyógypedagógiai nevelése- oktatása kiegészül a halmozottan fogyatékos típussal.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Veszprémi 

Tankerületi Központ részére. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Campanari- Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 
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