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A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. április 9. 
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A határozat elfogadásához szükséges többség típusát : egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos                              
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
A Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentuma módosításának vél eményezése 

 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

A Kvassay Jenő Általános Iskola Igazgatója levélben fordult az önkormányzathoz azzal, hogy az 
intézmény alapfeladatának bővítése vált szükségessé. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
ellátási feladata főkategórián belül, autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladattal kellene a 
szakmai alapdokumentumot kiegészíteni. Jelenleg az intézményben két ilyen szakvéleménnyel 
rendelkező tanuló jár. A fent jelzett nehézséggel küzdő tanulók sajátos nevelési igényűek, 
ellátásukhoz utazó gyógypedagógusok segítségét kell igénybe venni. Saját fejlesztő pedagógusa van 
az iskolának. Mivel ezek a tanulók az elkövetkező 5-7 évben a Kvassay Jenő Általános Iskolába 
fognak járni, a jogszabályoknak való megfelelés miatt szükséges az alapdokumentumok módosítása.     

A KLIK Váci Tankerületének tájékoztatása szerint az alapfeladat bővítése átszervezésnek minősül, 
amelyhez többek között a működtető véleményét is be kell szerezni. A véleményben fel kell tüntetni, 
hogy a képviselő-testület az alapfeladat bővítésének indokait  megismerte és azt is, hogy azzal 
egyetért-e. Fentiek alapján Balázsné Gyenes Ildikó az iskola igazgatója azzal a kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumának módosításához járuljon 
hozzá.  

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról.  

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének./2015. (IV. 09.) számú határozata az 
önkormányzat m űködtetésében lév ő Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  Kvassay Jenő Általános Iskola szakmai 
alapdokumentuma módosításának indokait megismerte és az alapfeladat szükséges bővítésével 
egyetért. Támogatja, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata főkategórián belül, 
autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladat bővítését. 

Őrbottyán, 2015. április 2. 

 

 



HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 71/2015. (IV. 09.) számú határozata a z 
önkormányzat m űködtetésében lév ő Kvassay Jen ő Általános Iskola alapdokumentumának 
módosításáról 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Kvassay Jenő Általános Iskola szakmai 
alapdokumentuma módosításának indokait megismerte és az alapfeladat szükséges bővítésével 
egyetért. Támogatja, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata főkategórián belül, 
autizmus spektrumzavarral küzdők ellátása alapfeladat bővítését. 

Határid ő:   azonnal 
Felelős:  jegyző 
Végrehajtást végzi:   jegyző 
 
 

 


