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Tisztelt Képviselı-testület!

Az elızı testületi ülésen már tájékoztatást adtunk arra vonatkozóan, hogy 2013. szeptember 1-tıl a Fekete
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola szakmai alapdokumentumából – a megyei Egységes
Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény megalakulásával - a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás törlésre
kerül, ami a logopédiát jelenti. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az intézményben nem lesz logopédus, csak a
feladatellátást más szervhez integrálják. Ezen feladatellátás a Tankerület tájékoztatása szerint továbbra is
biztosított lesz a lajosmizsei iskolában, hiszen a gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy erre nagy
szükség van.
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv. ) 83. § (2) bekezdése
értelmében a fenntartó dönt a köznevelési intézmény átszervezésérıl.
A Köznev.tv. 84. § (7)-(8) bekezdése alapján „A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelıs miniszter legkésıbb 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) az alapfokú mővészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével
kapcsolatban.
(8) A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó
munkanapja.”
Az intézményi szakmai alapdokumentumból a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás (logopédiai ellátás)
törlése egyéb átszervezésnek minısül.
A Köznev.tv. 83. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével
összefüggı döntése vagy véleményének kialakítása elıtt beszerzi a Köznev.tv. 83. § (4) bekezdés h) pontjában
foglaltak alapján a mőködtetı önkormányzat véleményét.
A Fekete István Általános Iskola Kollégium és Sportiskola fentiekben leírt egyéb átszervezéséhez Palotás
József tankerületi igazgató úr 2013. június 28-án megküldte véleménykérı levelét, mely az elıterjesztés 1.
mellékletét képezi
A Köznev.tv. 83. § (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetıvé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezık részére, amely a fenntartói döntés
meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetıvé tételének
napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Fentiekre tekintettel a határozat-tervezetben foglaltakat terjesztem a Képviselı-testület elé:
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Határozat-tervezet
.../2013.(…..) ÖH
Intézményi egyéb átszervezés véleményezése (logopédiai ellátás törlése)
Határozat
(1) 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, egyetért a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola szakmai
alapdokumentumából a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás (logopédiai ellátás) törlésével.
(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy
az egyéb átszervezés véleményezésérıl szóló testületi döntésrıl a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kecskeméti Tankerületét tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület, Alpolgármester
Határidı: 2013. július 11.

Lajosmizse, 2013. július 8.

dr. Adonyi Lajos sk.
alpolgármester

3

Elıterjesztés 1. melléklete
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