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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szekszárdi Szakképzési Centrum ismételten kezdeményezi a fenntartójánál 
(Innovációs és Technológiai Minisztérium) az alapító okiratának módosítását. A 
javasolt módosítás érinti a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma, valamint az Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma dombóvári tagintézményeket. A tervezett intézkedés a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint 
intézményátszervezésnek minősül. A köznevelésről szóló törvény értelmében a 
fenntartó köteles a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt 
beszerezni a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét. 
 
A Szekszárdi Szakképzési Centrum a mellékelt levélben április végéig kéri a 
képviselő-testület véleményét, illetve támogatását a dombóvári tagintézményeket is 
érintő átszervezéshez. 
 
Mindkét dombóvári intézményegységet érinti egy új, csak a Centrum hat kollégiumát 
magában foglaló új tagintézmény létrehozása az egységes kollégiumi feladatellátás és 
a hatékonyabb munkaszervezés megvalósításának céljából, amellyel - a véleménykérő 
levél szerint - a kollégiumi neveléshez szükséges humánerőforrás optimalizálható, és 
egyben lehetőséget teremt az egységes elvek mentén való működtetés mellett a 
pedagógiai munka színvonalának növelésére. Ezzel mind az Esterházy, mind az 
Apáczai iskolában a szakképzési feladatot ellátó tagintézmények mellett, azokkal 
együttműködve működne a Szekszárdi SZC Kollégiuma, melynek a két középiskola 
bentlakásos részlege a telephelye lenne. Ezzel ismét változni fog a két dombóvári 
intézményrész elnevezése is, abból elhagyásra kerül a kollégiumi titulus, illetve a 
nappali tagozaton felvehető tanulók alapító okiratban rögzített maximális létszáma is 
értelemszerűen csökken (kiesik a kollégiumba felvehetők száma). Az Arany János tér 
21. alatti kollégium esetében az alapító okiratban feltüntetni kívánt maximális 
tanulólétszám 110 fő, a Pannónia út 21. alatti kollégium tekintetében pedig 120 fő. A 
tagintézmény-vezetők tájékoztatása szerint az előbbi helyen a kollégisták száma 
aktuálisan 65, az „ipari” iskolában pedig 46. 
 
A Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézményt 
érintő egyéb tervezett módosítás az évfolyamok számával kapcsolatos: a 2020. 
szeptemberében induló tanévtől bevezetésre kerül a szakképzést előkészítő évfolyam. 
Ebben olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére helyeznek hangsúlyt, 
amelyek egy adott szakmától függetlenek és minden szakmában szükségesek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását a tervezett intézményátszervezéssel 
összefüggésben. 
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Határozati javaslat 

a Szekszárdi Szakképzési Centrum tervezett átszervezésének véleményezéséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési 
jogkörében eljárva a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak az Esterházy Miklós 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma, valamint az Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma dombóvári tagintézményeit érintő tervezett 
átszervezését támogatja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
tájékoztatására. 
 
Határid ő: 2019. április 29. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

              Kiss Béla 
    alpolgármester 

            


