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Tervezett napirend:
1. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
intézményekben végzett drog-prevenciós tevékenységről,
2. Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2011. II. félévi üléstervére,
3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervének elfogadására,
4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézmények pedagógiai programjának módosítására,
5. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája házirendjének
módosítására,
6. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája szervezeti és
működési szabályzatának módosítására,
7. Egyebek
8. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Fejér Megyei
Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája (Mór)
igazgatói álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása (Zárt ülés)

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Köszöntötte a bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és minden jelen lévőt.
Megállapította, hogy a 17 tagú bizottság 15 jelen lévő taggal határozatképes.
Ismertette a tervezett napirendet. Kérte a bizottságot, hogy az alábbi módosított
napirendet fogadja el:
1. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
intézményekben végzett drog-prevenciós tevékenységről,
2. Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2011. II. félévi üléstervére,
3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervének elfogadására,
4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények pedagógiai programjának módosítására,
5. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája
házirendjének módosítására,
6. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája szervezeti és
működési szabályzatának módosítására,
7. Javaslat a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
8. Egyebek
9. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Fejér Megyei
Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája
(Mór) igazgatói álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása (Zárt ülés)
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el a módosított
napirendről.
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Az Intézményfenntartó Szakbizottság 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi – módosított – napirendet fogadta el:
1. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
intézményekben végzett drog-prevenciós tevékenységről,
2. Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2011. II. félévi üléstervére,
3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervének
elfogadására,
4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények pedagógiai programjának módosítására,
5. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája
házirendjének módosítására,
6. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája
szervezeti és működési szabályzatának módosítására,
7. Javaslat a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására,
8. Egyebek,
9. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Fejér Megyei
Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája (Mór) igazgatói álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása
(Zárt ülés)

1. Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
intézményekben végzett drog-prevenciós tevékenységről
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Köszöntötte a bizottság ülésén részt vevő Mátóné Szabó Csillát, aki a beszámolót
készítette. Vizsgálata 6 megyei önkormányzat fenntartásában lévő intézményt
érintett, s jövőre szólóan is fogalmazott meg programot a beszámolóban. Felkérte,
hogy tegye meg a szóbeli kiegészítéseit a napirendi pontot képező előterjesztéshez.
Mátóné Szabó Csilla, a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában
működő
intézményekben
végzett
drogprevenciós
tevékenységről” szóló előterjesztés készítője:
Köszöntötte a bizottság tagjait és minden jelenlévőt. Elmondta, hogy az általa végzett
vizsgálat 6 intézményt érintett tehát, amint azt elnök asszony megfogalmazta, 15
csoportra történő bontásban. Hangsúlyozta, hogy nem előadás volt a módszere,
hanem interaktív drogprevenciós foglalkozás, amelybe bevonta az érintetteket, s
amely alkalmas módszer a figyelem felhívására és fenntartására is. Törekedett arra,
hogy legyen visszacsatolás, amelyet beszélgetések, bizalmi és szituációs játékok,
foglalkozások révén kívánt elérni. Intézményenként 2 foglalkozás volt, pozitív
visszajelzéseket kapott a gyerekek részéről, akik jelezték is, hogy továbbiakban is
részt vennének ilyen foglalkozásokon, amelyek – lehet azt mondani – tetszettek
nekik. Elmondta továbbá, hogy a feladata nem ért még véget, 1 éves drogprevenciós
programot állít össze az intézményeknek. Összességében, mint szóbeli kiegészítést,
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a fentieket kívánta elmondani, de kifejtette, hogy szívesen fogadja a kérdéseket is a
jelenlévőktől.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megköszönte az előadást, s megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, észrevétele
az elhangzottakkal kapcsolatban.
Heim Norbert, a bizottság tagja:
Úgy fogalmazott, hogy a fiatalok egyre korábban találkoznak a kábítószerekkel.
Felvetette, hogy az ilyen preventív jellegi foglalkoztatást akár már korábban is el
kellene kezdeni…
Mátóné Szabó Csilla, a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában
működő
intézményekben
végzett
drogprevenciós
tevékenységről” szóló előterjesztés készítője:
A meglátással egyetértett, s mindjárt ki is fejtette, hogy általános iskolai korosztályt,
6-7 osztályosokat is érintett a felmérés, ilyen korú, fiatal gyerekeket is érintett a
program.
Tóth Erika, a bizottság tagja:
Kérdésként fogalmazta meg, hogy kik lettek kiválasztva a kérdőív tekintetében,
illetőleg az így kapott eredmény reprezentatívnak tekinthető-e.
Mátóné Szabó Csilla, a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában
működő
intézményekben
végzett
drogprevenciós
tevékenységről” szóló előterjesztés készítője:
Elmondta, hogy igen, reprezentatívnak tekinthető a módszer, amelyet ezt követően
röviden ismertetett, kitérve arra is, hogy minden 8 gyereket érintett, a vizsgálat
második körében ugyanakkor azok vettek részt, akik a foglalkozáson részt vettek.
Tóth Erika, a bizottság tagja:
Kifejtette, hogy jellemző lehet, hogy pontosan azok nem töltik ki, akik problémákat
hordoz(hat)nak…
Mátóné Szabó Csilla, a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat
intézményekben
végzett
drogprevenciós
fenntartásában
működő
tevékenységről” szóló előterjesztés készítője:
Röviden kifejtette, hogy mi szól az elhangzottak ellen, illetőleg mellette.
Györök Ágnes igazgató, FMÖ Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye:
Miután bemutatkozott és köszöntötte a bizottság tagjait és a jelen lévőket, elmondta,
hogy az ő intézményüket is érintette a felmérés, amely új és pozitív vonulatként
jelentkezett, jóllehet az intézmények pedagógiai programjában eleve előírás a
drogprevenciós tevékenység, ugyanakkor értékelte, hogy a gyerekek olyan
szakembernél tanulhatták meg úgymond a szükséges ismereteket, aki szakmabéli,
de mégsem a nevelőtestület tagja. Tehát nincs függőségi viszony közte és a
gyerekek között, mint egy tanár esetében. Meglátása szerint jó és bizalmi viszony
alakult ki a felmérés során, sok volt a pozitív visszajelzés. Végezetül reményeit
fejezte ki, hogy a program tovább folytatódik.
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Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, észrevétele az elhangzottakkal
kapcsolatban. Mivel ilyen nem volt, szavazást rendelt el.

Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
98/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a
„Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
intézményekben végzett drog-prevenciós tevékenységről” szóló előterjesztést és
a beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2. Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2011. II. félévi üléstervére
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, észrevétele az elhangzottakkal
kapcsolatban. Mivel ilyen nem volt, szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
99/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a
„Javaslat Fejér Megye Közgyűlése 2011. II. félévi üléstervére” című
előterjesztést, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervének
elfogadására
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, észrevétele az elhangzottakkal
kapcsolatban. Mivel ilyen nem volt, szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
100/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a
„Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények 2012/2013. tanévi beiskolázási tervének elfogadására”
című előterjesztést, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
4. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási intézmények pedagógiai programjának módosítására
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Elmondta, hogy a kiküldött anyaghoz képest változás történt, tekintettel arra, hogy
abban még 6 intézmény pedagógiai programja elfogadásának terve szerepel.
Ugyanakkor kéri a bizottságot, hogy döntsön arról, hogy a FMÖ Pápay Ágoston
Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona
pedagógiai programja módosításait a bizottság következőleg, várhatóan nyár végén,
ősszel tárgyalja meg és fogadja el azt. Szakmai indoka van e változtatásnak, amely
ugyanakkor ügyrendi szavazást is igényel: a program általános, elvi szinten már
endben van, azonban osztály és gyerek szinten, miként tájékozódott, még bizonyos
szakmai kritériumok nem kerültek bele az anyagba. E feladat elvégzése után
nyújthatja be ismét jóváhagyásra az intézmény a fenntartóhoz a pedagógiai program
módosítására vonatkozó dokumentumokat. Ezt követően ügyrendi szavazást rendelt
el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
101/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
I.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága a „Javaslat a Fejér
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények
pedagógiai programjának módosítására” című. bizottsági előterjesztés
tekintetében az alábbi intézmények pedagógiai programjainak módosítását hagyja
jóvá:
1. FMÖ Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
2. FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
3. FMÖ Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
4. FMÖ Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
5. FMÖ Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája.
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A bizottság a pedagógiai programok elfogadásáról külön határozatokat hoz.
II.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága a „Javaslat a Fejér
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények
pedagógiai programjának módosítására” című bizottsági előterjesztésben
foglaltaktól eltérően az alábbi intézmény pedagógiai programja módosítását jelen
ülésén nem kívánja tárgyalni és elfogadni:
1. FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskolája és Diákotthona
A bizottság rögzíti, hogy az intézmény pedagógiai programja módosítását későbbi
ülésén tárgyalja meg, illetőleg hagyja jóvá.
III.
A bizottság felkéri elnökét, hogy a határozatában foglaltak szerint, a pedagógiai
programokkal kapcsolatos döntéseket hozza meg.
Felelős: Mahlerné Köfner Anikó
a bizottság elnöke
Határidő: Azonnal

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Indítványozta, hogy szavazzanak sorrendben elsőként tehát a FMÖ Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és
Kollégiuma pedagógiai programja tekintetében.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
102/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér
Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma pedagógiai programjának
módosításáról szóló előterjesztést. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
pedagógiai programot 2011. szeptember 1. hatállyal – a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete 2. sz. melléklet 1.2. 34.
pontjában biztosított átruházott hatáskörben – jóváhagyja.
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Egyúttal felkéri az intézmény igazgatóját a pedagógiai program módosításának az
intézmény egyéb dokumentumaiban történő átvezetésére.
a határozat megküldéséért
bizottság elnöke
Határidő: az ülést követő 30 napon belül
Felelős:

Felelős:

a módosított pedagógiai program nyilvánosságra hozása, honlapon
való
megjelenítéséért:
igazgató

Határidő: 2011. augusztus 1.

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Indítványozta, hogy szavazzanak a FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és
Kollégiuma pedagógiai programjáról.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
103/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér
Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma
pedagógiai programjának módosításáról szóló előterjesztést. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot 2011. szeptember 1. hatállyal –
a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (X.29.) önkormányzati
rendelete 2. sz. melléklet 1.2. 34. pontjában biztosított átruházott hatáskörben –
jóváhagyja.
Egyúttal felkéri az intézmény igazgatóját a pedagógiai program módosításának az
intézmény egyéb dokumentumaiban történő átvezetésére.
Felelős:

a határozat megküldéséért
bizottság elnöke
Határidő: az ülést követő 30 napon belül
Felelős:
való

a módosított pedagógiai program nyilvánosságra hozása, honlapon
megjelenítéséért:
igazgató

Határidő: 2011. augusztus 1.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Indítványozta, hogy szavazzanak a FMÖ Perczel Mór Szakképző Iskolája és
Kollégiuma pedagógiai programjáról.
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Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
104/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér
Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma
pedagógiai programjának módosításáról szóló előterjesztést. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot 2011. szeptember 1. hatállyal –
a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (X.29.) önkormányzati
rendelete 2. sz. melléklet 1.2. 34. pontjában biztosított átruházott hatáskörben –
jóváhagyja.
Egyúttal felkéri az intézmény igazgatóját a pedagógiai program módosításának az
intézmény egyéb dokumentumaiban történő átvezetésére.
a határozat megküldéséért
bizottság elnöke
Határidő: az ülést követő 30 napon belül
Felelős:

Felelős:

a módosított pedagógiai program nyilvánosságra hozása, honlapon
való
megjelenítéséért:
igazgató

Határidő: 2011. augusztus 1.

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Indítványozta, hogy szavazzanak a FMÖ Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
pedagógiai programjáról.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
105/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
pedagógiai programjának módosításáról szóló előterjesztést. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot 2011. szeptember 1. hatállyal –
a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (X.29.) önkormányzati

11
rendelete 2. sz. melléklet 1.2. 34. pontjában biztosított átruházott hatáskörben –
jóváhagyja.
Egyúttal felkéri az intézmény igazgatóját a pedagógiai program módosításának az
intézmény egyéb dokumentumaiban történő átvezetésére.
Felelős:

a határozat megküldéséért
bizottság elnöke
Határidő: az ülést követő 30 napon belül
Felelős:

a módosított pedagógiai program nyilvánosságra hozása, honlapon
való
megjelenítéséért:
igazgató

Határidő: 2011. augusztus 1.

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Indítványozta, hogy szavazzanak a FMÖ Gárdonyi Géza Általános Iskolája és
Speciális Szakiskolája pedagógiai programjáról.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
106/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a Fejér
Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája pedagógiai programjának módosításáról szóló előterjesztést. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot 2011.
szeptember 1. hatállyal – a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010.
(X.29.) önkormányzati rendelete 2. sz. melléklet 1.2. 34. pontjában biztosított
átruházott hatáskörben – jóváhagyja.
Egyúttal felkéri az intézmény igazgatóját a pedagógiai program módosításának az
intézmény egyéb dokumentumaiban történő átvezetésére.
Felelős:

a határozat megküldéséért
bizottság elnöke
Határidő: az ülést követő 30 napon belül
Felelős:

a módosított pedagógiai program nyilvánosságra hozása, honlapon
való
megjelenítéséért:
igazgató

Határidő: 2011. augusztus 1.
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Heim Norbert, a bizottság tagja:
A szavazásokat követően kifejtette, hogy elfogadhatóak voltak a pedagógiai
programok, ugyanakkor kérdésként fogalmazódott meg a részéről az is, hogy míg az
Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma
pedagógiai programjába belekerült, hogy az új törvény szerinti Nemzeti
Összetartozás Napján, azaz 2011. június 4-éhez kapcsolódóan, intézményben
megemlékezést tartanak, úgy a többi pedagógiai programban ennek nem találta meg
a nyomát.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Elmondta, hogy az azért van jelenleg így, mivel az intézmények a működésüket
szabadon alakíthatják ki, önállóan, azaz: ha az intézmény úgy dönt, akkor a törvény
ad lehetőséget arra, hogy beletegyék a pedagógiai programjukba, de dönthetett
önállóan úgy is, hogy nem szerepelteti benne. Más kérdés nem volt, így a következő
napirendre tért át.
5. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája
házirendjének módosítására
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, észrevétele, stb. Mivel ilyen nem volt,
szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
107/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a FMÖ
Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt házirendjét és azt – a Fejér Megyei Közgyűlés 16/2010. (X.29.) K.
r. sz. rendeletének 2. sz. melléklete 1.2. fejezet 46. pontjában biztosított – átruházott
hatáskörben 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Felelős:

a fenntartói jóváhagyást igazoló határozat megküldéséért:
Mahlerné Köfner Anikó
Intézményfenntartói Szakbizottság elnöke

Határidő:

2011. június 27.

Felelős:

A
módosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
nyilvánosságra hozása, honlapon való megjelenítéséért:
igazgató

Határidő:

2011. június 30.

házirend
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6. Javaslat a FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája
szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, észrevétele, stb. Mivel ilyen nem volt,
szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
108/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a FMÖ
Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát és azt – a Fejér Megyei
Közgyűlés 16/2010. (X.29.) K. r. sz. rendeletének 2. sz. melléklete 1.2. fejezet 46.
pontjában biztosított – átruházott hatáskörében eljárva 2011. július 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
Felelős:

a fenntartói jóváhagyást igazoló határozat megküldéséért:
Mahlerné Köfner Anikó
Intézményfenntartói Szakbizottság elnöke

Határidő:

2011. június 27.

Felelős:

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési
szabályzat nyilvánosságra hozása, honlapon való megjelenítéséért:
igazgató

Határidő:

2011. június 30.

7. Javaslat a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, észrevétele az előterjesztésben
foglaltakkal kapcsolatban, majd megadta a szót Mátrahalmi Tibornak, az FMÖH,
Önkormányzati és intézmény-igazgatási Főosztálya főosztályvezető-helyettesének.
Mátrahalmi Tibor FMÖH, Önkormányzati és intézmény-igazgatási Főosztálya
főosztályvezető-helyettese:
Miután köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy az alapító okirat esetében olyan
kritérium áll fenn, hogy mind a 3 alapító egymással megegyező szövegű alapító
okiratot fogadhat el, illetőleg így módosíthat alapító okiratot. A megyei önkormányzat
az alapító okirat tekintetében átmeneti működésre vonatkozó jogtechnikai megoldást
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kívánt követni, a tisztségviselők (kuratórium elnöke, tagjai; felügyelő bizottság elnöke,
tagjai) idejét 7 hónapban konkrétan meghatározva – tekintettel arra, hogy ez az a
meghatározott terjedelmű időszak, amely alatt a megszüntetésre vonatkozó
döntéseket meg kell hozni, illetőleg végrehajtani. Tehát a megyei önkormányzat e
tekintetben előre is tekintett, Székesfehérvár és Dunaújváros megyei jogú városok
azonban a tisztségviselés időtartamát nem maximalizáló tartalmú alapító okirat
módosítás mellett döntöttek, így a megyei önkormányzatnak is ehhez kell igazodnia,
továbbá természetesen a későbbiekben a megszüntetésről szóló döntést meghoznia.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megköszönte a tájékoztatót. Megkérdezte ezt követően, hogy
hozzászólása, észrevétele. Mivel ilyen nem volt, szavazást rendelt el.

kinek

van

Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
109/2011. (VI. 21.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a
„Javaslat a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására” című előterjesztést, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
8. Egyebek

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte ezt követően, hogy kinek van még hozzászólása, észrevétele, kérdése,
stb. Mivel ilyen nem volt, megköszönte a meghívottaknak a részvételt és zárt ülést
rendelt el, felkérve a megjelenteket, hogy hagyják el a termet. Ezt követően a
bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, a zárt ülésről szóló jegyzőkönyvben foglaltak
szerint.

k. m. f.
Mahlerné Köfner Anikó
a bizottság elnöke
Készítette:
Dr. Ivanits Viktor Miklós, Dr. Zsákai Viktória, FMÖH Önkormányzati és Intézményigazgatási Főosztály munkatársai és jegyzőkönyvvezetők
Látta:
..........................................................................
Kovácsné dr. Kocsis Gabriella
főosztályvezető

