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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 29-i ülésén
tárgyalt az Apáczai Oktatási Központ alapító okiratának módosításáról. A változás a
felvehető tanulólétszámokat, valamint sajátos nevelési igényű tanulók körének teljes
körű megjelenítését érintette.
Kapospula Község Önkormányzatának kérésére az április 26-i ülésen döntött a
Képviselő-testület arról, hogy elfogadja a kezdeményezést, és támogatja, hogy a
kapospulai óvodások az Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodai
Tagintézményében nyerjenek elhelyezést.
A tervezett intézkedések a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktv.) értelmében intézményátszervezésnek minősülnek, mert az alapító
okiratnak a Ktv. 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosításával
jár. A jogszabály értelmében a fenntartónak a közoktatási intézmény átszervezésével,
feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt be kell szereznie az
intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek
(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban
részt vevő intézmény esetén települési vagy a területi nemzetiségi önkormányzat,
szakközépiskola esetén a megyei gazdasági kamara véleményét.
A véleményezésre jogosult intézményi szervezetek, és az érintett tagintézmények
nevelő-testületei a tervezett intézkedést megismerték, és azzal egyetértettek.
A Ktv értelmében kértük a Tolna Megyei Kormányhivataltól független szakértő
kijelölését, aki a mellékletben található szakértői véleményében az alábbiakat
állapította meg:
„Az Apáczai Oktatási Központ átszervezésére vonatkozó képviselő-testületi
előterjesztéseket, határozatokat, elképzeléseket megismerve az alábbi szakértői
összegző megállapítást teszem:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által tervezett közoktatást
érintő átszervezés:
· a szülőknek, tanulóknak nem jelent aránytalan terhet, mivel az alapító okirat
tervezett módosítása után is az óvodai nevelés – kapospulai óvodások
kivételével - Dombóváron, a jelenlegi feladat-ellátási helyeken, helyben fog
tovább folytatódni.
· a fenntartó a tervezett intézkedéssel továbbra is megfelelő színvonalon
gondoskodik a feladat ellátásáról, mivel az átszervezést követően a feladatot a
jelenlegi feladat-ellátási helyeken látják el, változatlan személyi feltételek
mellett, továbbá az oktatás-nevelés tartalmában – jogszabályi változásból
következő módosítások kivételével - nem történik változás.”

A jogszabály előírásának megfelelően megkértük a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara véleményét, amelynek megküldése folyamatban van.
A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott
tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent
aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a Kormány általános hatáskörű
területi államigazgatási szerve - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. Ennek
értelmében valamennyi rendelkezésre álló véleményt megküldtünk a Tolna Megyei
Kormányhivatal részére, a szakvélemény várhatóan a testületi ülés időpontjáig
megérkezik.
Tekintettel arra, hogy az intézmény nemzetiségi oktatást folytat, a tervezett intézkedést
a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzattal és a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatával véleményeztettük. A települési nemzetiségi
önkormányzat a tervezett intézkedésekkel egyetértett, az országos önkormányzat
kifogást nem támasztott.
(Vélemények a mellékletben olvashatók.)
Fentieken kívül a Herceg Esterházy Szakképző Iskola és az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet vezetője jelezte, hogy a hosszú távú közfoglalkoztatással
kapcsolatos költségek jogszerű nyilvántartása érdekében az intézmények alapító
okiratában a jelenleg feltüntetett rövid távú közfoglalkoztatás mellett szükséges
feltüntetni az egyéb közfoglalkoztatás szakfeladat számát is.
A kapospulai óvodások ellátásáról hozott döntésnek megfelelően módosítani
szükséges az intézmény fenntartását biztosító társulási megállapodást, is abban a
társulás működési területét óvodai nevelés vonatkozásában ki kell terjeszteni
Kapospula község közigazgatási területére is.
Mindezek alapján kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásával az intézmények
alapító okiratának, és az Apáczai Oktatási Központ társulási megállapodásának
módosítását támogatni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
1) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Illyés Gyula
Gimnázium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított
és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes
hatóságok részére megküldje.
2) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy
Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium alapító okiratának
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal

egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok részére
megküldje.
3) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított
és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes
hatóságok részére megküldje.
4) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere János
Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az
illetékes hatóságok részére megküldje.
5) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila Általános
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az
illetékes hatóságok részére megküldje.
6) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár
alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok
részére megküldje.
7) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ alapító okiratának módosítását
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a módosított és a módosításokkal egybeszerkesztett alapító
okiratot aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje.
8) a) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere
János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium fenntartását biztosító társulási megállapodást az alábbiak
szerint módosítja és fogadja el:
A társulási megállapodás 2. pontjában felsorolt működési terület az óvodai nevelés
vonatkozásában Kapospula község illetékességi területével egészül ki.
b) A Képviselő-testület elfogadja a Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős,
Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásának fenti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodását. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított
és módosításokkal egybeszerkesztett tárulási megállapodást aláírja és az illetékes
hatóságok részére küldje meg.
c) A társulási megállapodás módosítása 2012. szeptember 1. napjától lép hatályba.

Határidő: 2012. június 30. Módosított alapító okiratok és társulási megállapodás
megküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Nagy Roland
képviselő

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …… számú
határozatával az Illyés Gyula Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

I. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Dombóvár, 2012. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …… számú
határozatával a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Szakiskola és
Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Dombóvár, 2012. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …… számú
határozatával az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

I. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Dombóvár, 2012. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …… számú
határozatával az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
I. Az alapító okirat 5. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:
a) A kollégium felvehető létszáma 160-ról 110 főre csökken.
b) A Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény felvehető létszáma 900-ról 750 főre
csökken.
c) A szakképző osztályokba felvehető tanulók létszáma 150-ről 250 főre módosul.
d) A színművészet-bábművészet ágban felvehető tanulók létszáma 40 főről 60 főre
nő.
II. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
III. Az alapító okirat 6. pontjában felsorolt, az intézmény alaptevékenységén
belül integrált nevelés keretében általános iskolában ellátható feladatok
helyébe a következő rendelkezés lép:
-

„Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja:
Általános iskolában: a többi tanulóval együtt nevelhető testi, értelmi,
érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
általános iskolai nevelését-oktatását, a valamint a beilleszkedési, magatartási,
tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. (Értelmi
fogyatékkal élő tanulók ellátása a kaposszekcsői tagintézmény és annak
csikóstőttősi telephelyén, valamint a döbröközi tagintézményben történik.)”

IV. Az alapító okirat mellékletében felsorolt, az iskolában oktatható szakmák
jegyzéke szakközépiskolai oktatásban a művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoportos oktatással, érettségi utáni szakképzésben a
pedagógiai asszisztens képzéssel egészül ki.
V. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2012. május
Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …… számú
határozatával a József Attila Általános Művelődési Központ alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Dombóvár, 2012. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …… számú
határozatával a Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Dombóvár, 2012. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete …… számú
határozatával a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„890443 Egyéb közfoglalkoztatás”
II. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Dombóvár, 2012. május

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

