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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. április 5-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének véleményezése 
 
Iktatószám: LMKOH/113-14/2018. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezés véleményezése tárgyában 
kelt levelével kereste meg Önkormányzatunkat. (előterjesztés melléklete)  

 
A Kecskeméti Tankerületi Központ az alábbi átszervezési javaslatot tette: 
 

Tankerület 
iktatószáma 

Érintett 
intézmény 
megnevezése 

Érintett 
intézmény 
címe 

Érintett 
feladatellátási 
hely 
megnevezése 

Érintett 
feladatellátási 
hely címe 

Az átszervezés 
rövid leírása 

TK/025/714-
1/2018 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13. 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 
Dózsa György 
út 100. szám 
alatti telephelye 

6050 
Lajosmizse, 
Dózsa György 
út 100. 

A telephelyen 
2017. június 30-
ával megszűnt a 
feladatellátás, a 
tanulók 2017. 
szeptemberétől 
a Ceglédi úti 
telephelyen 
kerültek 
elhelyezésre. A 
telephely 
megszűntetése 
indokolt. 

TK/025/714-
2/2018 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13. 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 
Cegléd út 1. 
szám alatti 
telephelye 

6050 
Lajosmizse, 
Ceglédi  út 1. 

6.4.3. iskola 
maximális 
létszáma: 350 
főről 550 főre 
történő 
növelése. 2017. 
szeptember 1-
jével a Dózsa 
György utcai 
telephelyről 
beköltöztek a 
tanulók, illetve 
az 5. 
évfolyamon 
eggyel több 
osztály indult, 
akik ezen a 
telephelyen 
kerültek 
elhelyezésre. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése a következők 

szerint rendelkezik: 
„(3) A fenntartó 
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
b) átszervezésével, 
c) feladatának megváltoztatásával, 
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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, 
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.” 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2018. március 10. 
 
 

Basky András sk. 
                                                                                                                     polgármester    
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Határozat-tervezet 
 

      /2018.(...) ÖH 
A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének véleményezése 
 

 Határozat 
 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértő véleményét fejezi ki 

a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola – előterjesztésben foglalt – átszervezésével 
kapcsolatban.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról a Kecskeméti Tankerületi Központot 
értesítse és ezzel összefüggésben valamennyi intézkedést megtegyen.     

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. április 5.  
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előterjesztés melléklete  
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