
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
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Tárgy:  Ceglédi Szakképzési Centrum alapító okirat módosításának véleményezése 
    
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy  
az intézmény alapító okiratának módosításához, mint vagyonkezelő önkormányzat járuljon 
hozzá. 
 
Az alapító okiratban az intézmény nevének megváltoztatása, módosítása a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja értelmében 
átszervezésnek minősül. 
„4. § 11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 
szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének 
módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz 
a továbbiakban nem szükséges,” 
 
Minden olyan döntés előtt, mely a Nkt. alapján átszervezésnek minősül az Nkt. 83. § (3)- (5) 
bekezdése alapján a fenntartónak be kell szerezni a vagyonkezelésében lévő ingatlan 
tulajdonos önkormányzat véleményét, és minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni 
a véleményező részére, mely a fenntartó rendelkezésére áll. A vélemény kialakítása érdekében 
legalább 15 napot kell biztosítania a fenntartónak. 
 

„83. § (3)  A fenntartó 
 a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
 b) átszervezésével, 
 c) feladatának megváltoztatásával, 
 d) nevének megállapításával, 
 e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak 

véleményét. 
 (4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 
 a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
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 b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
 c) a szülői szervezet, 
 d) az iskolai diákönkormányzat, 
 e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 
országos nemzetiségi önkormányzat, 

 f) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 
 g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter, 
 h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét.  
 
 (5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt 
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk 
hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az 
érdekeltek részére. 
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását.” 
 
Az intézmény alapító okiratában a Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnázium és 
Szakközépiskola feladatellátási helyként szerepel a 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. címen 
felnőttoktatás tagozatként 150 fő maximális tanulólétszámmal. 
A megküldött alapító okirat módosítás a kistarcsai feladatellátási helyet nem érinti, 
ugyanakkor az intézmény jelenleg hatályos alapító okirat 6.7. pontja a feladatellátásra 
szolgáló ingatlanvagyon 14. sorában 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 357. hrsz. alatt lévő 
ingatlanra vagyonkezelői jog van feltüntetve. Az ingatlan funkciója céljaként szakképző 
iskola + tanműhely szerepel. Az önkormányzat az intézménnyel erre vonatkozó szerződést 
nem kötött.  
 
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kifogásolja a Ceglédi 
Szakképzési Centrum alapító okiratának az előterjesztés melléklete szerinti módosítási 
javaslatait, azzal, hogy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szerezze be a 
Ceglédi Szakképzési Centrum vagyonkezelői jogát biztosító megállapodást. 
Határid ő: azonnal, illetve 15 napon belül 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
               
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. április 5.   
 
         
 
          Solymosi Sándor 
               polgármester 
 
 


