
 
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
               POLGÁRMESTERE    

1. változat       
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének 
véleményezéséről 

 
 
A Kaposvári Tankerületi Központ igazgatójának tájékoztatása alapján a fenntartásukban lévő 
intézmények közül kettő esetében, a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium 
és Kollégiumnál, valamint a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél az intézmény alapdokumentumát érintő, 
átszervezésnek minősülő változtatásokkal kívánnak élni.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§. (4) bekezdése szerint a fenntartó 
a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 
előtt beszerzi a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.  
 
A Kaposvári Tankerületi Központ az egyes intézményekben az alábbi változtatásokhoz kéri a 
közgyűlés támogatását, melyek az önkormányzat vonatkozásában pénzügyi többletköltséget 
nem jelentenek. 
 
1.) A Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium: 

 
Az alapdokumentumból a Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás 
törlését kéri a Tankerület, mivel a 2016. szeptemberi bevezetés óta az intézményben 
egyetlen évben sem tudott elindulni ilyen osztály jelentkezők hiányában. Törlés esetén a 
szakképzés átalakulásával az új struktúrában az esetlegesen jelentkező hallgatók 
elhelyezhetők. 
 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) változása okán 
több, az intézmény alapdokumentumát érintő módosítás szükséges, melyek a következők: 

 
A technikumi nevelés-oktatás felvétele az alapfeladatok közé jogszabályi kötelezettség 
miatt vált szükségessé. 
 

a.) Az alapfeladat megjelenésével az intézmény neve is megváltozik Kaposvári Zichy 
Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumra. A technikum 
létrehozása biztosítja az iskola hagyományos művészeti képzéseinek felmenő rendszerű 
folytatását.  

 
b.) Új szakgimnáziumi szakképesítésként jelenik meg a képző-és iparművészeti munkatárs 

(valamennyi szakirányon). 
 

c.) A technikumi nevelés-oktatás szakképesítéseinél szükséges megjeleníteni a divat-, 
jelmez és díszlettervező szakképesítést, mely képzést a jelenleg is folytatott divattervező 
szakirányon kívánja az iskola oktatni. 
 



d.) A fotográfus szakképesítést az alapdokumentumban meg kell jeleníteni, a képzést a 
jelenleg is folytatott kreatív fotográfus és művészeti fotográfus szakirányon folytatja az 
iskola. 
 

e.) Új technikusi szakképesítések felvétele is szükséges, mint a dekoratőr, a grafikus, 
valamint a mozgókép-és animáció-készítő. 

 
2.) Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 

Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény: 

 
Szintén az Sztv. változása okán szükségesek az alábbi módosítások: 
 
a.) Az intézménynél új szakiskolai szakképesítésként jelenik meg a háztartásvezető. Az új 

szakképesítés felvételére a kifutó szakképesítések helyett felmenő rendszerben van 
szükség, mellyel a sajátos nevelési igényű tanulók részére a gyakorlati foglalkozások 
könnyebben biztosíthatók. 

 
b.) Szükséges megjeleníteni a szakácssegéd szakképesítést az alapdokumentumban. Az új 

szakképesítést felmenő rendszerben vezetik be a konyhai kisegítő szakképzés helyett.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
 
Kaposvár, 2020. április 20. 
 
 
 
 
                                                                                                     Szita Károly 
                                                                                                     polgármester 
 
 
  



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Tankerületi Központ által 
fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ TK/139/01001-5/2020., 

TK/139/01011-5/2020., TK/139/01012-5/2020., TK/139/01013-5/2020., TK/139/01014-
5/2020., TK/139/01015-5/2020., TK/139/01016-5/2020., valamint TK/139/01017-5/2020 
iktatószámú felterjesztéseit a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és 
Kollégium alapdokumentumának módosításával összefüggésben. 

 
Felelős:  Szita Károly    polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina  irodavezető 
Határidő:               2020. április 30. (közlésre) 

 
2.) A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ TK/139/01018-5/2020. és 

TK/139/01019-5/2020. iktatószámú felterjesztéseit a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapdokumentumának 
módosításával összefüggésben. 

 
 
Felelős:  Szita Károly    polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina  irodavezető 
Határidő: 2020. április 30. (közlésre) 

 


