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A Nyíregyházi Tankerületi Központ valamint a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 

(OM azonosító:033401) között lezajlott egyeztetéseket követően a fenntartó a Klebelsberg 

Központ felé átszervezésre javasolja az intézmény szakmai alapdokumentumában a 

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye vonatkozásában a 

felső tagozat (5-8. évfolyam) indítását felmenő rendszerben.  

 A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola (OM azonosító:033401) intézmény  

átszervezéseinek tárgya: 

5.3 intézmény létesítése: felső tagozat indítása 

6.3 4551 Nyíregyháza-Oros Fő út 60. 

           6.3.1.2 alsó tagozat, felső tagozat 

 A szakmai alapdokumentum tartalmáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.)  21. § (3) bekezdése rendelkezik, mely szerint a köznevelési intézmény 

alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza 

 a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, 

b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét, 

c) az intézmény típusát, 

d) az intézmény feladatellátási helyét, 

da) székhelyét, 

db) tagintézményét, 

dc) telephelyét, 

e)alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszámot, 

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 

i)szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak 

szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium esetén az ágazatokat, 

j)a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 

használati jogát, 

k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő 

jogosítványokat. 

 Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint 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, 

Mivel a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola szakmai alapdokumentumában történő 

módosítás a fentiek értelmében átszervezésnek minősül, ezért a fenntartói döntést a 

jogszabályban meghatározott egyeztetési és véleményezési eljárásnak kell megelőznie. 

Az intézményátszervezés eljárásrendjét az Nkt. 83-84.§-ai az alábbiak szerint szabályozzák: 

 Nkt. 83.§ (2) a) pontja szerint 

„A fenntartó e törvényben foglalt keretek között – a tankerületi központ, valamint az állami 

felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény kivételével – dönt a köznevelési 

intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, 

megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról” 

Nkt. 83.§ (2b) pontja szerint 

„Az oktatási központ dönt a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 21. § 

(3) bekezdés f)–j) pontjaiban felsoroltak módosulásával járó átszervezésről” 

 Az Nkt. 83. § (3) bekezdés alapján 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. 

A (4) bekezdés alapján 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, 

. 

. 

. 

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 

 Az (5) bekezdés alapján a (3)-(4) bekezdésben meghatározott 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. 



A (6) bekezdés alapján: ha a fenntartó három vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, 

a (3)-(4) bekezdés szerinti véleményeztetési kötelezettségének - a nevelési-oktatási intézmény 

átalakítása, megszüntetése, vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása kivételével - 

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 a (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. 
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