
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a
érteünében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVOI. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatahnazása alapján veszélyhelyzetben a telepűlési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselő-testmetének feladat- és hatáskörét
gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi 14/2021 (m. 10. ) számú
döntést hozom:

14/2021. (ffl. 10.) sz. határozat a

Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról

1) Az Érdi Tankerületi központ megkeresésére hozzájárulok, hogy a Pilisborosjenői Német
Nemzetiségi Általános Iskola alapdokumentuma az alábbiakkal egészüljön ki:

"Az SNI ellátáshoz, kapcsolódó fogyatékosságtípus felvétel autizmus sprektrumzavarral és az
egyéb pszichés fejló'dési zavarral küzdotanulók ellátása érdekében".

2) Felkérem a Jegyzőt, hogy az Érdi Tankerületi központhoz juttassa el - jelen, az átszervezés
támogatásáról szóló - döntésemet.

Pilisborosjenő, 2021. március 10.

Tömöri Balázs
polgámiester
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Tárgy: Javaslat intézményátszervezésre az Érdí Tankerüled Közpoat fianntartásábaii lévő
Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és AIapfokú Művészeti Iskola
köznevelési mtézményben

Tisztelt Polgármesfer Ür!

A nemzeti köznevelésről szóló 201 1. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése alapján:

"(3) Afenntartó

a) a köznevelési intézmény megszűntetésével.

b) átszervezésével,

c)fela<latawik megváltoztatásával,

d) nevénekmegállapításával,

e)
összefilggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) belwzdésben
foglaltak véleményét.

(4) Afenntartó (3) bekezdésbenfoglalt döntése előtt ki kell kémi:

a) az infézmény alhdmazotti közössége,

b) az óvodaszék, az iskolaszék,

c) a szülői szervezet,

d) az iskolai diákönkormányzat,

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ka nem rendelkezik
egyetértési j'oggal - a települési nemzetiségi ötikormányzat, érintett települési
nemzetiségi önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos
nemzetiségi önkormányzat, ennek híányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek,
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h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulcgdonos önkormányzatának

véleményét."

A köznevelési törvéay 83 §. (5) bek^dése rendelkezilc arról ís, hogy "A (3)-(4) bekezdésben

meghatározott véleméry kialatításához minden olyan mformációt hozzáférhetővé kell tenni a

véleményezési j'oggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalákoz

rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az mformácíók hozzáférhefővé tételének

fiíygától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltekrészére, "

Tájékoztatom PolgánnestCT Urat, az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában miOcödö

Pitísborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

alapdokumentuma az intézméuyvezető javaslata alapján az alábbiak szerint módosul:

Az SNI ellátéshoz kapcsolódó fogyatékosságtípus feh^étele autizmus

spektrumzavarral és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulők ellátása

érdekébea.

Az iskolában az adott feladatok ellátósa nem megoldott, ezért szűkséges a szakmai

alapdokumeatum módosítása.

Kérem Polgáimester Urat, tájékoztassa Pilisborosjenői Község Onkomiányzat K^viselö-

testületét az Erdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő Pilisborosjenői

Német Nemzetiségi Általános Iskola és AIapfokú Müvészeti Iskola átszervezéséröl és a

Képviselő-testület véleményét szíveskedjék megküldeni számonara 2021. március 22-ig.

Éid, 2021. március 3.

Udvözlettel:
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RigóKatalin
tankerületi igazgató
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