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TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!
A közokíaíásá áníézménóek alaéííó okáraíáí leÖuíóbb a OMMVK évben módosííoíía a
kééváselőJíesíüleí a kölíséÖveíésá szervek joÖállásáról és Öazdálkodásáról szóló OMM8K
évá CsK íörvénó rendelkezéseánek alaéjánK Az akkorá módosííás áífoÖó volíI de
elsősorban a meÖválíozoíí előírások alaéján elvéÖzeíí korrekcáók áívezeíéséí szolÖálíaK
Az azóía elíelí ádőszakban a hééváselőJíesíüleí hozoíí íöbb olóan döníésí ásI amelónek
véÖrehajíásához elenÖedheíeílen az alaéííó okáraíok meÖfelelő éoníjaának módosííásaK
Az áníézménóá alaédokumeníumok felülvázsÖálaía során az alábbá válíozások
meÖjelenííéséí íaríjuk foníosnak:
Aéáczaá CsÉrÉ gános BölcsődÉI ÓvodaI Álíalános és hözééáskolaI Alaéfokú
MűvészÉíokíaíásá fníézménó és holléÖáum:
J A kééváselőJíesíüleí a OM1MK évá kölíséÖveíés elfoÖadásakor döníöíí arrólI hoÖó
a Belvárosá Álíalános fskolaá TaÖáníézménó élére a OM1M/OM11K íanév kezdeíéíől
nem nevez ká íaÖáníézménóJvezeíőíI hanem a feladaí kaécsolí munkakörben
íöríénő elláíásával meÖbízza az áníézménó főáÖazÖaíójáíK A közokíaíásá íörvénó
1O1K § E1F bekezdésének P5K éoníja éríelmében székhelónek íekáníendő az a
feladaíelláíásá helóI ahol az áníézménó kééváseleíá joÖának Öóakorlására
joÖosulí vezeíő munkahelóe íalálhaíóK bmáaíí az alaéííó okáraí 1KI OKI és 11K
éoníjában a székhelóre vonaíkozó adaíokaí módosííaná szükséÖesK
J Az áníézménó közééáskolaá és óvodaá eÖóséÖeá a TÁjlm PKOKO éálóázaí
kereíében részí vesznek a koméeíencáaalaéú íaníárÖóá okíaíásJnevelés
elíerjeszíésébenK Annak érdekébenI hoÖó az álíaluk káalakííoíí „jó Öóakorlaí”
íerjeszíésében és adaéíácáójában részí vehessenekI valamání szakmaá
íanácsadásí véÖezhessenekI szükséÖesI hoÖó az áníézménó alaéfeladaía
kereíében a szakmaá szolÖálíaíásI mání szakfeladaí felíüníeíésre kerüljönK
J A hééváselőJíesíüleí íavaló szeéíemberá ülésén enÖedélóezíe az áníézménó
számára új szakok ándííásáí és ezzel összefüÖÖésben módosííoíía az alaéííó
okáraíoíK A módosííás haíálóba lééésekéní OM1MK szeéíember 1Jje leíí
meÖjelölveI íÖó azonban eddáÖ az ádőéoníáÖ nem leheíne más válíozíaíásí
véÖrehajíaná az okáraíonK bzérí javaslom a OVP/OMMVK EfuK O8KF haíározaí
vonaíkozó éoníjának vásszavonásáíI de íermészeíesen az alaéííó okáraí véÖleÖes
elfoÖadásakor erről ásméíelíen döníésí kell hoznáK
gózsÉf Aííála Álíalános jűvÉlődésá hözéoní:
J Az áníézménó száníén részí vesz a TÁjlm PKOKO éálóázaí véÖrehajíásábanI
ezérí ándokolí a szakmaá szolÖálíaíásI mání szakfeladaí felíüníeíése az
alaéfeladaíok közöííK

J Az alaéííó okáraí leÖuíóbbá módosííásakor nem kerülíek áívezeíésre a
íaÖáníézménóekben beköveíkezeíí válíozások: a dalmandá áskola O x O évfolóam
összevonásávalI kéí íanulócsoéoríban működákI felveheíő maxámálás léíszáma
íÖó 5OJre módosulI míÖ az aííalaá áskolában 1 x 4 évfolóam összevonásával eÖó
íanulócsoéoríban leÖfeljebb OS íanuló láíhaíó elK
J aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a aombóvárI cő
uíca 4PK szK alaíí íalálhaíó hözösséÖá eáz ééüleíéí a PO4/OMMVK EufK MPKF
haíározaía alaéján OMMVK november OPJán éríékesííeííeK A véíelár meÖfázeíéséí
köveíően a cöldhávaíal OM1MK február 1VJén az ánÖaílan íulajdoná laéjáról
aombóvár sáros Önkormánózaíáí íörölíeI és a íulajdonjoÖoí az új íulajdonos
javára bejeÖóezíeK bmáaíí az áníézménó alaéííó okáraíából az ánÖaílaníI mání a
feladaíelláíáshoz rendelkezésre bocsáíoíí vaÖóoní íörölná szükséÖesK A
közművelődésá íevékenóséÖI mání az áníézménó álíal elláíhaíó feladaí íovábbra
ás alaéfeladaí maradI és erre a célra az új íulajdonossal íöríénő eÖóezíeíés
alaéján a hözösséÖá eáz ééüleíe áÖénóbe veheíőK
fllóés dóula dámnázáumI pzakközééáskola és holléÖáum:
J Az alaéííó okáraí az áníézménó alaéfeladaía körében elláíandó feladaíok közöíí
emlííá a íanulók alaéfokú vázsÖára való felkészííéséíK A közokíaíásá íörvénóből
ándokolaílansáÖa máaíí íörlésre kerülí az alaéművelíséÖá vázsÖaI ezérí az erre
íöríénő uíalásí ás íörölná kell az áníézménó alaéííó okáraíábólK
A feníá módosííások naÖó része az alaéííó okáraínak azon éoníjaáí éráníáI
amelóek meÖválíozíaíásáí a közokíaíásá íörvénó áíszervezésnek mánősííK hözokíaíásá
áníézménó áíszervezéséről szóló döníés meÖhozaíalára mánden év május 15K naéjááÖ
bázíosíí a joÖszabáló leheíőséÖeíK Az áíszervezésí a fenníaríó abban az eseíben
hajíhaíja véÖreI ha véÖleÖes döníése előíí beszerzá az lkíaíásá eávaíal álíal kájelölíI az
adoíí áníézménóííéusban szakmaá Öóakorlaíoí szerzeíí füÖÖeílen szakéríő véleménóéíI a
meÖóeá önkormánózaí fejleszíésá íervre ééííeíí véleménóéíI szülőá szervezeíek és
dáákönkormánózaíokI valamání kásebbséÖá okíaíás eseíén a helóá kásebbséÖá
önkormánózaí véleménóéíK
Annak érdekébenI hoÖó a joÖszabálóban előírí haíárádőn belülI a joÖszabálóban
előírí véleménóek báríokában az alaéííó okáraíok módosííásáról véÖleÖes döníésünkeí
meÖhozzukI kéremI hoÖó a haíározaíá javaslaíoí elfoÖadná szíveskedjenekK
eaíározaíá javaslaí
1KF aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe az Aéáczaá CsÉrÉ gános
BölcsődÉI ÓvodaI Álíalános és hözééáskolaI Alaéfokú jűvészÉíokíaíásá
fníézménó és holléÖáum alaéííó okáraíáí a köveíkezőkéééen kívánja módosííaná:
J
J

az alaéííó okáraí 1K éoníjában az áníézménó címe a köveíkezőre módosul: TOMM
aombóvárI eunóadá íér OPKI
az alaéííó okáraí OK éoníjában az áníézménó székhelóe a köveíkezőre módosul:
TOMM aombóvárI eunóadá íér OPKI

J
J
J

az alaéííó okáraí SK éoníjában a OM1MK január 1Jíől érvénóes alaéfeladaíok köre a
éedaÖóÖáaá szakmaá szolÖálíaíással E85SMOM medaÖóÖáaá szakmaá szolÖálíaíásF
eÖészül káI
az alaéííó okáraí 11K éoníjában a aombóvárI Aranó gános íér O1K szK ánÖaílan
uíán bejeÖózeíí székheló meÖnevezés íörlésreI és a eunóadá íér OPK szK ánÖaílan
uíán bejeÖózésre kerülI
alaéííó okáraíának mellékleíe a köveíkezőkkel eÖészül ká:
A OM1M/OM11K íanévíől az áníézménó a köveíkező szakmák ándííására joÖosulí:
5O 5OP MOP 1MMM MM MM lhg számú hözlekedésá auíomaíákaá műszerész
5O 81P MO MMMM MM MM péoríszervezőI menedzser
5O P4T MP MMMM MM MM Telefonos és elekíronákus üÖófélkaécsolaíá
asszászíens
5O 4SO M1 1MMM MM MM píaíászíákaá és ÖazdasáÖá üÖóáníéző

OKF A hééváselőJíesíüleí a gózsÉf Aííála Álíalános jűvÉlődésá hözéoní alaéííó
okáraíáí a köveíkezőkéééen kívánja módosííaná:
az alaéííó okáraí SK éoníjában felsorolí álíalános áskolák közül aalmand hözséÖ
Álíalános fskolája 4 évfolóammal O x O évfolóam összevonásával működő
okíaíásáJnevelésá áníézménóreI az Alsó TaÖozaíos Álíalános fskola Aííala 1J4
évfolóamos 1 x 4 évfolóam összevonásával működő alaéfokú nevelésáJokíaíásá
áníézménóre válíozákI
J az alaéííó okáraí 8K éoníjában a felveheíő maxámálás léíszám a dalmandá áskola
eseíében 1J4 évfolóamon 5O főreI míÖ az aííalaá áskola eseíében OS főre válíozák
J az alaéííó okáraí 1MK éoníjában a OM1MK január 1Jíől érvénóes alaéfeladaíok köre
a éedaÖóÖáaá szakmaá szolÖálíaíással E85SMOM medaÖóÖáaá szakmaá szolÖálíaíásF
eÖészül káI
J az alaéííó okáraí 1K éoníjából a hözösséÖá eáz és adaíaá íörlésre kerülnekI
J az alaéííó okáraí SK cF éoníja a köveíkezőkre módosul: „hözművelődésá
feladaíok íekáníeíében: A gózsef Aííála Álíalános jűvelődésá hözéoní álíal
elláíoíí közművelődésá feladaíok íekáníeíében a szolÖálíaíás az újdombóvárá
városrészre íerjed káK”I
J az alaéííó okáraí 1MK éoníjában felsorolíI OM1MK január 1Jíől érvénóes
szakfeladaíok közül a 910502 hözművelődésá áníézmények, közösségá színíerek
működíeíéseI valamání uÖóanebben a éoníban „A közösségá ház az
alaéíevékenységén belül” címszó és a hozzá íaríozó felsorolás íörlésre kerülI
J az alaéííó okáraí 15K éoníjából a hözösséÖá eáz ééüleíe és adaíaáI valamání a
feladaíelláíásához rendelkezésre álló vaÖóon felsorolásáí köveíő bekezdésből a
gózsef Aííála Ájh hözösséÖá eáza íörlésre kerülK
J

PKF A hééváselőJíesíüleí az fllóés dóula dámnázáumI pzakközééáskola és
holléÖáum alaéííó okáraíáí a köveíkezőkéééen kívánja módosííaná:
J

az alaéííó okáraí SK éoníjábólI az alaéfeladaíok körében elvéÖzendő
íevékenóséÖek közül az alaéfokú vázsÖára íöríénő felkészííés íörlésre kerülK

4KF A hééváselőJíesíüleí a OVP/OMMVK EfuK 18KF számú haíározaíának 5K éoníjáí
vásszavonjaK
5KF A hééváselőJíesíüleí meÖbízza a molÖármesíeríI hoÖó az áníézménóáíszervezésnek
mánősülő alaéííó okáraíá válíozíaíások íekáníeíében a szükséÖes eÖóezíeíésekeí
folóíassa leI valamání a íervezeíí áníézkedésí az lkíaíásá eávaíal álíal kájelölí
füÖÖeílen szakéríővel és a meÖóeá önkormánózaííal véleménóezíesseI ezí köveíőn
éedáÖ a íerjessze a hééváselőJíesíüleí elé az alaéííó okáraíok módosííásáíK
eaíárádő: OM1MK május 15K J pzakvéleménóek beszerzéséreI íesíüleí elé íerjeszíésre
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: geÖózőá froda
aombóvárI OM1MK márcáus OOK

maíaó sálmos
éolÖármesíer

