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EL ŐTE RJ ESZTÉS  

 

Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével 

kapcsolatos véleménynyilvánítás 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület 2022. március 08. napján 

tartandó rendkívüli nyílt ülésén 

  

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

 

Készítette:  Nagy Tibor polgármester 

Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db határozati javaslat 

Jogszabályok:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 11. pontja, valamint a 83. § (2) bek. a.) 

pontja alapján a Berettyóújfalui Tankerületi Központ javaslatot tett a Csökmői Bocskai István 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM:031121) átszervezésére, amely jelenti 

1. új művészeti ág és azon belül új tanszak indítását 4138 Komádi Fő u. 10-18. szám alatti 

telephelyen, 

2. új telephely létrehozása 4138 Komádi, Fő u. 96. szám alatt, 

3. új művészeti ág és azon belül új tanszak indításátc4138 Komádi, Fő u. 96. szám alatt 

telephelyen 

 

Az intézmény átszervezés javasolt időpontja: 2022. szeptember 1. napja. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Berettyóújfalui Tankerületi Központ levele, mely részletezi az 

intézményátszervezés részleteit, hatástanulmányát. 

Intézményátszervezés esetén az Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján véleményezési eljárást kell 

lefolytatni. 

Nkt. 83. § (3) A fenntartó 

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

b) átszervezésével, 
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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, 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. 

(5) 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 Berettyóújfalui tankerületi Központ abban kéri az Önkormányzat véleményét, hogy támogatja-e 

azt, hogy a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hidas Frigyes 

Művészeti Iskolája  

1. 4138 Komádi, Fő u. 10-18. szám alatti telephelyén új tanszak, táncművészeti ágon (néptánc 

tanszak) kerüljön bevezetésre,  

2. Új telephely kerüljön létrehozásra Komádi, Fő u. 96. szám alatt,  

3. Új művészeti ág, táncművészeti ág (néptánc tanszak), kerüljön bevezetésre Komádi, Fő u. 

96. szám alatti telephelyen 

2022. szeptember 1. napjától. 



Az önkormányzat részéről támogatást javaslom, ennek megfelelően a következő határozati 

javaslatot terjesztem elő. 

 

Csökmő, 2022. március 03. 

 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú határozati javaslat: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2022. (III.8.) határozata 

 

intézményátszervezéssel kapcsolatos véleménynyilvánítás 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Csökmői 

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hidas Frigyes Művészeti 

Iskolája 4138 Komádi, Fő u. 10-18. szám alatti telephelyén új tanszak kerüljön bevezetésre, 

továbbá támogatja, hogy a 4138 Komádi, Fő u. 96. szám alatt új telephely kerüljön 

létrehozásra és a 4138 Komádi, Fő u. 96. szám alatti telephelyen új művészeti ág kerüljön 

bevezetésre 2022. szeptember 1. napjától. 

 

 

Az intézményátszervezéssel kapcsolatos véleményt a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

kérésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h.) pontja 

alapján adtam. 

 

 

 

Határidő: 2022. március 30. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 


