
ELŐTERJESZTÉS 

Intézményátszervezés véleményezésére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kor,. rendelettel bevezetett 

különleges jogrend miatt az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) szerint: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.” 

A Sárospataki Tankerületi Központ kezdeményezi a Deák Úti Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez telephelyek 

létesítését Boldogkőváralján, az alábbi feladatellátási helyeken: 

• 3885 Boldogkőváralja, Kossuth utca 2. 

• 3885 Boldogkőváralja, Kossuth utca 37. 

Az intézményátszervezés fogalmát a 2011. évi a nemzeti köznevelésről szóló 

CXC. törvény (a továbbiakban Nkt) 4. §. 11. pontja tartalmazza: 

„intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 

szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének 

módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont 

érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,” 

Az Nkt. 83. §. (3)-(6) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény 

átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt kikéri a 

vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának, jelen esetben 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának véleményét. 

A két érintett feladatellátási hely jelenleg a Girincs székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 

Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény telephelye. Az átszervezést követően az ellátott feladatokat, tanulói és 

alkalmazotti létszámokat figyelembe véve továbbra is telephelyként működne, a Deák 

Úti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - 

Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény telephelyeként, a Sárospataki Tankerületi Központ fenntartásában. 



Szem előtt tartva azt a törekvést, hogy a feladatellátási helyek fenntartása és 

működtetése az intézmények helye szerinti tankerületi központhoz tartozzon, a fenti 

átszervezés támogatása javasolt. 

Sátoraljaújhely, 2021. március 31.  

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk. 

aljegyző 

 

 

Az előterjesztést összeállította:   Kánya Tamás  

koordinációs ügyintéző 

 

  



Határozati javaslat: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …/2021.(…) határozata 

intézményi átszervezés véleményezéséről 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az 

alábbi határozatot hoztam: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (4) bekezdésében kapott véleményezési jogával 

élve – mint ingatlan tulajdonos önkormányzat – támogatja a Sárospataki Tankerületi 

Központ fenntartásában lévő Deák Úti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez telephelyek létesítését 

Boldogkőváralján, az alábbi feladatellátási helyeken: 

-  3885 Boldogkőváralja, Kossuth utca 2. 

-  3885 Boldogkőváralja, Kossuth utca 37. 

 

 


