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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. április 28-i rendes ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. január 28-i rendes ülésükön döntöttek arról, hogy hogy támogatják, hogy az 
Önkormányzat működtetésében lévő Petőfi Sándor Általános Iskola (2014 Csobánka, 
Vörösvári út 12.) épületében 2016. szeptember 1. napjától egyházi intézményfenntartó az alsó 
tagozatos oktatást biztosítsa. Ezen kívül az elmúlt években az Önkormányzat több döntésével 
jelezte mind az Emberi Erőforrások Minisztere, mind a KLIK és a Pest Megyei, Szentendrei 
Tankerülete felé, hogy a jelenlegi állapot jogszabályt sért. 
 
Időközben a Szentendrei Tankerületi Igazgató az iskola átszervezésére vonatkozó javaslatát 
felterjesztette a döntéshozó miniszterhez, aki felkérte a KLIK-et az átszervezést megelőző 
véleményeztetési eljárás lefolytatására.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja értelmében 
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.  
[Köznevelési törvény 21. § (3) bek. c)-j) pont: 

c) az intézmény típusa, 
d) az intézmény feladatellátási helye, 
da) székhelye, 
db) tagintézménye, 
dc) telephelye, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek, 
tanulólétszám, 
g) iskolatípusonként az évfolyamok száma, 
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése, 
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak 
szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatok] 

 

A 84. § (7) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a fenntartó, az állami intézményfenntartó 
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 megszüntetésével 
kapcsolatban. 
  
A megszüntetésre vonatkozó döntés előtt a fenntartónak ki kell kérnie a működtető 
önkormányzat véleményét. A vélemény kialakításához minden olyan információt 
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk 
hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az 
érdekeltek részére. [Köznevelési törvény 83. § (4) bek. h) pont és (5) bek.] 
 



 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 
alábbi határozati-javaslat elfogadására.  
 
 

HATÁROZATI-JAVASLAT 
 

…/2016. (IV.28.) KT-határozat  
 

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogával élve úgy 
dönt, hogy a működtetésében lévő Petőfi Sándor Általános Iskola (2014 Csobánka, Vörösvári 
út 12.), mint köznevelési intézmény fenntartó általi megszüntetésével egyetért.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatát a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerültének továbbítsa.      
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Az előterjesztés melléklete: KLIK Szentendrei Tankerületének megkeresése 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
Az előterjesztés elfogadása: minősített többségű szavazatot igényel 
 
 
 
Csobánka, 2016. április 25. 
        Winkler Sándor Józsefné 
                  polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette, az törvényességi szempontból megfelel:  
 
 
  dr. Filó-Szentes Kinga 

  jegyző 
 

 


