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4. sz. előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2021. március 11-i ülésére 
 
Tárgy: A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola átszervezésének véleményezése 
 
Iktatószám: LMKOH/5659-2/2021. 
 
 

A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezés véleményezése tárgyában 
kelt levelével kereste meg az Önkormányzatot. (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/025/426-
1/2021 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános 
Iskola 

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13. 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola  

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13. 

A „mozgásszervi”, 
„érzékszervi 
fogyatékos”, 
„beszédfogyatékos” 
fogyatékossági 
típusok felvétele 

TK/025/426-
2/2021 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános 
Iskola 

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13. 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola  

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13.. 

A többi 
gyermekkel, 
tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
gyermekek 
felvehető 
maximális tanulói 
létszámának 85 
főről 100 főre 
növelése 

TK/025/426-
5/2021 

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. 

A „mozgásszervi”, 
„érzékszervi 
fogyatékos”, 
„beszédfogyatékos” 
fogyatékossági 
típusok felvétele 

TK/025/426-
6/2021 

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. 

A többi 
gyermekkel, 
tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
gyermekek 
felvehető 
maximális tanulói 
létszámának 29 
főről 45 főre 
növelése, valamint 
a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, 
tanulók 
gyógypedagógiai 
nevelésben 
felvehető 
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maximális tanulói 
létszámának 19 
főről 40 főre 
növelése 

TK/025/426-
7/2021 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános 
Iskola 

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13. 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 
Mizsei u. 9. 
szám alatti 
telephelye 

6050 
Lajosmizse, 
Mizsei utca 9. 

A „mozgásszervi”, 
„érzékszervi 
fogyatékos”, 
„beszédfogyatékos” 
fogyatékossági 
típusok felvétele 

TK/025/426-
8/2021 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános 
Iskola 

6050 
Lajosmizse, 
Szabadság tér 
13. 

Lajosmizsei 
Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 
Mizsei u. 9. 
szám alatti 
telephelye 

6050 
Lajosmizse, 
Mizsei utca 9. 

A többi 
gyermekkel, 
tanulóval együtt 
nevelhető, 
oktatható sajátos 
nevelési igényű 
gyermekek 
felvehető 
maximális tanulói 
létszámának 11 
főről 30 főre 
növelése 

 
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, 
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, érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos nemzetiségi 
önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek, 

f)  
g)  
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét.” 
 

 
Lajosmizse, 2021. március 10. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 
8-tól.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
 

………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként – 
a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „A Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola átszervezésének véleményezése” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola – előterjesztésben foglalt – átszervezésével 
kapcsolatban egyetértő véleményemet fejezem ki, amelyről a Kecskeméti Tankerületi 
Központot értesítem.  
  

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. március 11.  
 
Lajosmizse, 2021. március 11. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
                           polgármester 
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előterjesztés melléklete  
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