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Előterjesztés 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye 

átszervezésének véleményezésére 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Nyíregyházi Tankerületi Központ írásban 
megküldte a fenntartásában levő Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye 
átszervezésére vonatkozó javaslatát véleményezésre, melyet az e lőterjesztéshez mellékelt ünk. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény {továbbiakban Nkt.) 4. § 11. pontja szerint 
„intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 
a 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a 
jogszabályváltozásból eredő módosítást és az o lyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a 
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges". 

Az Nkt. 83.§ {3) -(4) bekezdései alapján a fenntartó: 
a) a közneve lési intézmény megszüntetésével, 
b} átszervezésével, 
e) feladatának megváltoztatásával, 
d) nevének megállapításával, 
e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. 

A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni : 
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
e) 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 
vé leményét. 

A Közgyű lés és bizottságai feladatai és hatáskörei megá llapításáról szóló 30/ 2010. {Xl l.12.) önkormányzat i 
rendelet 10. § (1) bekezdés 10. pontja által biztosított jogkörben a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 
át ruházott hatáskörben véleményt formál a köznevelési intézmények átszervezésével összefüggő döntés 
e lőtt. 
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Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az átszervezéssel kapcsolatos 
véleményt kialakítani szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. április 17. 

( )) Ny R E G Y H Á Z A 

Tisztelettel: 
Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 
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A Bizottság 

Melléklet a SZOC-SZOC/3014-2/2018 számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTISÁGA 

... ./2018. (IV.24.) számú 

határozata 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye 
átszervezésének véleményezéséről 

Az e l őterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 
30/2010. (Xll.12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés által biztosított jogkörben eljárva a 

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye átszervezésével az előterjesztésben 
foglaltak szerint egyetért/nem ért egyet. 

Nyíregyháza, 2018. április 24. 

A határozatról értesülnek: 
1. címzetes főjegyző 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
3. Nyíregyházi Tankerületi Központ 
4. Irattár 

O~) ./NYÍREGYHÁZA 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a Bizottság elnöke 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Nyíregyháza 
Kossuth tér ] . 
-1-100 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 
részére 

Tárgy: Vélernényezes kérése 
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;-..Jyíregyházi Tankerületi Központ 

Iktatószám: TK/15'1/ J,(~2.-2/2018 

Cgyintézö: 
Telefon: 
~1elléklet: 

Kertész Sándorné 
-12/795-315 

Tisztelt Po1gármester Úr! 

A Nyíregyházi Tankerületi Központ valamint a Nyíregyházi Bem J ózsef Általános Iskola (OM 

azonosító:033401) között lezajlott egyeztetéseket kö\ etöen a fenntartó a Klebelsberg Központ felé 

átszervezésre javasolja az intézmény sz,akmai alapdokumcntumában a Nyíregyházi Bem József Általános 

Iskola Herman Ottó Tagintézménye \'Onatkozás:iban a felső tagozat (5-8. él-folyam) indítását felmenő 

rendszerben, mely a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. é,·i CXC. törvény (f\kt.) 4.§ 11. pontja szerint 

átszervezésnek minősül. 

A nemzeti közne\elésről szóló 2011. évi CXC. törvény (l\kt.) 83.* (3)-(6) szerint a fenntartó a köt:nevelési 

intézmény átszer\ezésével összefüggö döntése Yagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a 

vagyonkezelésében le\'Ő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. A vélemény kialakításához 

- az információk hozzáferhetÖ\ é tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell bi7tosítani az 

érdekeltek részére. 

Az átszen ezési javaslat az intézmény jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumában az alábbi pontot 

érinti: 

6.3 4551 't\yíregyháza-Oros Fő út 60. 

6.3.1.1 alsó tagozat, felső tagozat 

A javaslat indoklása: 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 2011. augusztus l-től 3 tag intézménnyel mü!-ödik. A Herman 

Ottó Tagintézményben ettől az időponttól csak alsó tagozat működött a gyt:m1ekek az 5. osztálytól 

kezdődően a >l) íregyházi Bem József Általános Iskola székhel)én. \agy a tagintézményeiben, illet\'e a 

szülök döntése alapján a \'aros más intézményeiben fol) tatták tanulmányaikat. 

Székhely/Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 / b. 
Elektronikus levelezési cím : n~ iregyhaza@ kk.gov.h u 



Nyíregyházi Bem József Általános Iskola l lerman Ottó Tagintezmény Szülői közösségében évröl-é\ re 

megfogalmazódott az igény ana \ onatkozóan. hogy gyermel-eik a felső tagozatos tanulmányaikat is a 

tagintézményben folytathassák tovább. A beiskolázási adatok szerint az utóbbi 5 é\'ben nÖ\ ekc:dett a 

tanulólétszám. jcknleg 71 fő az októberi statisztika alapján. A tagintézményben 8 fő S~I-s. 5 fő BTM-es 

szakénöi véleménnyel, 2 1ö HH-s. 7 fö Hl IH-s jegyzői határozattal rendell-ezik. 

~yíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 343t2016. (Xll.15.) számú határozata alapján 

"agyon kezelésbe adta a \'yíregyhazi Bem József Általános Iskola Hemian Ottó Tagintézményének 68.66°0-

át. Jelenleg az oktatás 4 tanteremben zajlik. ezen kí\'ül még 3 tanterem és a fejlesztő szoba van használatban. 

A \·agyonkezelésbe átadott tantennek száma 9. ezen kÍ\·ül még 2 csopo1tszoba is rendelkezésre áll. 

Az átadott tantem1ek, helyiségek száma elegendő az 5-8 évfolyam indításához. 

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy az átszervezésével kapcsolatos írásbeli véleményét legkésőbb 

2018. március 26-ig a Nyíregyházi Tankerületi Központ, 4400 Nyíregyháza. Sóstói út 31 'b szám alatti 

postázási címre megküldeni szí\'eskedjék. 

Nyíregyháza, 2018. március 7. 

Cdvözlettel: .· / . 

> lf flcf 
Gaszperné Román Margit 

tankerületi igazgató 


