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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2013. május 23-i ülésére

Tárgy: Intézményi átszervezés véleményezése ( kollégium megszüntetése
Iktatószám: I/4212//7/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!

2013. május 7-én a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. ) 83. § (6)
bekezdésére hivatkozással Palotás József tankerületi igazgató úr „intézményi átszervezés véleményezése”
tárgykörő levelét megküldte Sápi Tiborné igazgató asszony részére, melyet Igazgató asszony továbbított
részemre. A levél az elıterjesztés 1. mellékletét képezi.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó a köznevelési intézmény
átszervezésével kapcsolatos döntése vagy véleményének kialakítása elıtt beszerzi a mőködtetı önkormányzat
véleményét. Az Nkt. 83. § (5) bekezdése alapján a vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetıvé
tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. május 31-i ülésén meghozta 75/2012.
(V.31.) határozatát, melyben arról döntött, hogy a kollégiumi feladatellátás nem vállalja, azt átadja a
jogszabályban megjelölt szerv részére. Önkormányzatunk ebben a tanévben már iskolabusz mőködtetésével
oldotta és oldja meg a külterületen élı gyermekek iskolába szállítását, kollégiumi csoportot erre a tanévre már
nem indított.
Tankerületi igazgató úr levelében az alábbiakról tájékoztat:
„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2012. szeptember 27-én kelt, I-B-001/3.861-4/2012. számú
levelében jelezte, hogy monitorozni fogja az iskolabusz mőködését, hogy a megyeközponti tankerület számára a
lajosmizsei kollégiumi feladatellátás módjára javaslatot tudjon tenni.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2013. május 7-én kelt , jegyzıkönyvbe foglalt megállapításai az
alábbiak: A Kollégium felfüggesztése miatt autóbusszal az iskolába bejáró tanulók tanulmányi eredménye nem
romlott, az iskolai tanulószobai kapacitás növelésével segíti ezeket a tanulókat. Reggel 7 órától délután 5 óráig
ügyeletet tartanak, az elsı járattal beérkezı, illetve a második járattal távozók számára. A szülık részérıl a
kollégium megszőnése miatt kifogás nem érkezett az intézmény vezetıjéhez. A fentiek alapján – az 1 éves
szünetelést követıen – az átszervezési koncepció szerint 2013. szeptember 1-jétıl a Kollégiumi Tagintézmény
megszüntetésre kerülne. Ezzel a döntéssel párhuzamosan a Lajosmizse, Mizsei utcán található alsó tagozatos
osztályok elhelyezést nyerhetnének a korábbi, kollégiumi elhelyezést szolgáló 2- emeleti termekben. (
Lajosmizse, Ceglédi utca 1. ) Ebben az esetben a Lajosmizse, Mizsei utca 3. szám alatti telephely
megszüntetésre kerülhet.”
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szóbeli kérésére – mely arra irányult, hogy a véleményt
lehetıleg soron kívül adjuk megaz elıterjesztés 2 mellékletét képezı levélben adtam tájékoztatást
tankerületi igazgató úr részére.
Az önkormányzati vélemény kialakításának elısegítése érdekében véleményt kértem az iskola
igazgatójától és a gyermekjóléti szolgálat vezetıjétıl arra vonatkozóan, hogy érkezett e hozzájuk arra irányuló
bejelentés, hogy a kollégiumi csoport hiánya a család életében problémát jelent, nehezen tudják megszervezni a
gyermek iskolába történı bejutását. Sápi Tiborné igazgató asszony az elıterjesztés 3. mellékletét képezı
levelében adott tájékoztatást, míg Vadász Jánosné családgondozó az elıterjesztés 4. mellékletét képezı
levélben. Az igazgató asszony tájékoztatása alapján nem érkezett olyan irányú jelzés, hogy a kollégiumi csoport
hiánya nehézséget okozott volna a családok életében.
Családgondozó asszony a mellékletben részletesen tájékoztat arról, hogy a gondozásukban lévı
gyermekek körében hogyan oldották meg a kollégiumi csoport megszőnésébıl adódó helyzetet.
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Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a tanév során hozzám sem érkezett bejelentés a volt
kollégista gyermekek szülei részérıl arra vonatkozóan, hogy a szülık igényt tartanának gyermekeik részére a
kollégiumi ellátás biztosítására.

Fentiekre tekintettel a határozat-tervezetben foglaltakat terjesztem a Képviselı-testület elé:

Határozat-tervezet
.../2013.(…..) ÖH
Intézményi átszervezés véleményezése
(kollégium megszüntetése)
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel, a 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Kollégiumi
Tagintézménye megszüntetésével egyetért.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. május 23.

Lajosmizse, 2013. május 16.

Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete
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Elıterjesztés 2. melléklete

Lajosmizse Város Polgármesterétıl
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel/Fax:76/457-575.

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Üsz.: I/4212/3/2013.
Üi.: Muhariné Mayer Piroska
Tárgy: intézményi átszervezés véleményezése

Sápi Tiborné igazgató
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola

Tisztelt Igazgató Asszony !

2013. május 8-án érkezett levelére - mellyel megküldte Palotás József tankerületi igazgató úr
„intézményi átszervezés véleményezése” tárgykörő levelét - a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkt. ) 83. § (6) bekezdésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó a köznevelési
intézmény átszervezésével kapcsolatos döntése vagy véleményének kialakítása elıtt beszerzi a mőködtetı
önkormányzat véleményét. Az Nkt. 83. § (5) bekezdése alapján a vélemény kialakításához - az információk
hozzáférhetıvé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. május 31-i ülésén meghozta 75/2012.
(V.31.) határozatát, melyben arról döntött, hogy a kollégiumi feladatellátás nem vállalja, azt átadja a
jogszabályban megjelölt szerv részére. Önkormányzatunk ebben a tanévben már iskolabusz mőködtetésével
oldotta és oldja meg a külterületen élı gyermekek iskolába szállítását, kollégiumi csoportot erre a tanévre már
nem indított. A tanév során nem érkezett hozzám bejelentés a volt kollégista gyermekek szülei részérıl arra
vonatkozóan, hogy a szülık igényt tartanának gyermekeik részére a kollégiumi ellátás biztosítására. Jelen
levelem mellé mellékelten megküldöm az önkormányzat fentebb hivatkozott határozat kivonatát, egyúttal
tájékoztatásul jelzem, hogy ezen levelet a mai napon elektronikus úton továbbítottam tankerületi igazgató úr email címére.
Tájékoztatom, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. május 23-án
ülésezik, mely ülésen napirendi pontként szerepelni fog a Fekete István Általános Iskola Kollégium és
Sportiskola intézményi átszervezésével kapcsolatos véleményezés. A napirend ponthoz kapcsolódó határozat
kivonatot a döntés meghozatalát követıen még a testületi ülés napján továbbítom Önnek is és tankerületi
igazgató úr részére is.
Lajosmizse, 2013. május 8.

Tisztelettel és üdvözlettel:
Basky András
polgármester
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Elıterjesztés 3. melléklete
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Elıterjesztés 4. melléklete
Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Gyermekjóléti Szolgálat
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
Telefon: 06 76 356 184
Fax: 06 76 356 020
E-mail: gyejoszolg@gmail.com

Szám: 127-– 2. / 2013.

Tárgy: Intézményi átszervezés
véleményezéséhez tájékoztatás
Hiv. szám: I/4212/2013.

Basky András Polgármester Úrnak
Székhelyén
Tisztelt Polgármester Úr!

a.)
b.)

c.)
d.)

Fenti számú megkeresésére hivatkozva, az alábbi táblázatba foglalva tájékoztatom a kért adatokról:
12 család fordult a Gyermekjóléti Szolgálathoz az iskolába járás problémájával.
6 család belterületen lakott/lakik, így a kiskorú gyermekük iskolába járása a kollégium megszőnése
miatt nem okozott/okozhatott gondot. Az iskolába járás valós gondja annál a 6 családnál keletkezett,
akik külterületen laktak/laknak. 1 család megoldotta oly módon, hogy kérték a belterületen lakó
nagymama segítségét, 1 család belterületre költözött, 4 család gyermekeit a Kollégium autóbusza
szállítja.
Még egy család kérte/megkapta az iskolába szállítást, annak ellenére, hogy belterületen lakik.
3 olyan, belterületen lakó család is kérte a segítséget, akik nem voltak azt megelızıen kollégisták.
Fiú
Fiú
Fiú
Lány
Fiú

14 éves
13 éves
15 éves
11 éves
14 éves

Lm. Bene (belterület)
Lm. Bene (belterület)
Lm. Bene (belterület)
Lm. Bene (belterület)
Lm. Alsólajos tanya (külterület)

Fiú
Lány
Lány
Lány
Fiú
Lány
Lány
Lány
Fiú
Fiú
Lány
Lány

6 éves
5 éves
7 éves
16 éves
5 éves
7 éves
10 éves
13 éves
15 éves
11 éves
13 éves
9 éves

Lm. Bene (belterület)
Lm. Bene (belterület)
Lm. Bene (belterület)
Lm. Mizse tanya (külterület)
Lm. Mizse tanya (külterület)
Lm. Mizse tanya (külterület)
Lm. Mizse tanya (külterület)
Lm. Mizse tanya (külterület)
Lm. Dankó P. utca (belterület)
Lm. Dankó P. utca (belterület)
Lm. Dankó P. utca (belterület)
Lm. Bene (belterület)

Fiú

6 éves

Lm. Telepi út (belterület)

Fiú
Lány
Lány
Lány
Lány
Fiú
Fiú
Lány
Fiú

6 éves
10 éves
12 éves
6 éves
7 éves
9 éves
4 éves
5 éves
12 éves

Lm. Bene (belterület)
Lm. Bene (belterület)
Lm. Bene (belterület)
Lm. Szent Lajos u.(belterület)
Lm. Szent Lajos u.(belterület)
Lm. Szent Lajos u.(belterület)
Lm. Szent Lajos u.(belterület)
Lm. Szent Lajos u.(belterület)
Bene (külterület)

Fiú
Lány

12 éves
8 éves

Alsólajos (külterület)
Alsólajos (külterület)

Fiú
Lány

13 éves
11 éves

Lm. Bene (külterület)
Lm. Bene (külterület)

Lajosmizse, 2013. május 16.

Baranyi kiskorúak.
Kollégisták voltak.
Megoldották.
Horgas kiskorú.
Kollégista volt.
Kollégiumi busz szállítja.
Tóth kiskorúak.
Nem voltak kollégisták.
Megoldották.
Keller kiskorúak. Kollégisták
voltak.
Megoldották a belterületen lakó
nagymama segítségével.
Balogh kiskorúak. Kollégisták
voltak.
Megoldották.
Gáspár kiskorú.
Nem volt kollégista.
Kollégiumi busz szállítja.
Danyi kiskorú. Nem volt
kollégista. Megoldották.
Keskeny kiskorúak. Kollégisták
voltak. Megoldották.
Dinók kiskorúak. Kollégisták
voltak,
beköltöztek
külterületrıl.

Kolompár kiskorú. Kollégista
volt. Megoldották.
Telpó kiskorúak. Kollégisták
voltak.
Kollégiumi
busz
szállítja.
Kolompár, Hicsár kiskorúak.
Kollégisták voltak. Kollégiumi
busz szállítja.

Tisztelettel: Vadász Jánosné
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó
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