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A köznevelési intézmények 2023. évi átszervezésével kapcsolatban tájékoztatom, 

hogy az Ön által vezetett és az intézményátszervezéssel érintett intézmény 

vonatkozásában a véleményezési  eljárást szükséges megkezdeni. Kérem, hogy az 

intézményt érintő fenntartói átszervezési javaslattal kapcsolatban az érintetteket a 

jogszabályi rendelkezések figyelembevételével tájékoztatni szíveskedjen. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 

11. pontja alapján az 

intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 

szakmai alapdokumentum 
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár. 
Az Nkt. 84. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tankerületi központ 

által fenntartott köznevelési intézmények esetében az oktatásért felelős miniszter 

legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó 

munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának 

átadásával, átalakításával, megszüntetésével, illetve átszervezésével (továbbiakban 

ezek együtt: átszervezés) kapcsolatban. 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által vezetett intézményben a 2023. évben a 

következő átszervezési javaslat felterjesztésére kerül sor: 

 

Intézmény neve: Béke Ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola 

és EGYMI 

OM azonosító: 038579 Érintett feladatellátási hely: 

Béke Ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI, 

8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6. 

 

Az átszervezés kategóriája: 

13.9 szakképző iskola esetén: új szakmacsoportba, ágazatba tartozó képzés indítása 

 

 

 

Az átszervezés leírása: 

Az   intézmény   szakiskolai   képzésének   bővítése   számítógépes   adatrögzítő   (2  éves   

részszakképesítés) képzéssel,    enyhe    értelmi    fogyatékosság,   hallási    fogyatékosság,    

látási    fogyatékosság,   mozgásszervi fogyatékosság sajátos nevelési igénnyel. 

 

Az Nkt. 77. § (2) bekezdés k) pontja szerint az oktatásért felelős miniszter dönt a 

tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény létesítéséről, a 21. § (3) 

bekezdés c)-e) pontjaiban felsoroltak módosulásával járó átszervezéséről,  

megszüntetéséről,  alapfeladatának módosításáról. 

 

Az Nkt. 83.§ (2b) bekezdés a) pontja szerint az oktatási központ dönt a tankerületi központ 
által fenntartott köznevelési intézmény 21. § (3) bekezdés f)-j) pontjaiban felsoroltak 
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módosulásával járó átszervezésről. 
 

A fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy 
véleményének kialakítása előtt be kell szereznie az Nkt. 83. § (4) bekezdésében foglaltak 
véleményét. Az intézményt érintő átszervezési javaslatról feltétlenül szükséges a 
véleményezési eljárásban érintett valamennyi szervezet tagjait részletesen tájékoztatni. A 
vélemények kikérése kötelező minden előírt szervezettől, mert ennek hiányában eljárási 
hiba miatt megtámadható a döntés. 

 

Az Nkt. 83. § (5) bekezdése szerint a 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. 

 

Az Nkt 83. § (6) bekezdése értelmében a fenntartó a (3)-(4) bekezdés szerinti 

véleményeztetési kötelezettségének eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésről szóló 

tájékoztatót az érintett köznevelési intézmény vezetőjének küldi meg azzal, hogy a helyben 

szokásos módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a (4) bekezdésben meghatározottak 

figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos véleményüket az (5) 

bekezdésben meghatározott határidő biztosítása mellett a köznevelési intézmény 

vezetőjének küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetője a véleményeket a 

véleményezési határidő lejártát követő öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak. 

 

 

Tisztelettel: 

                Herold József 

                intézményvezető 
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