F.M. Közgyőlése 365/2007. (IX.27.) K.h.sz. határozata

a Vajda János Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola
alapító okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése a Vajda János Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola
és Szakiskola (Bicske) alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést
megtárgyalta.

1. Fejér Megye Közgyőlése – mint alapító szerv – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3)
bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ában,
valamint az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási
rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet értelmében foglaltakra a Vajda János
Gimnázium,

Postaforgalmi

Szakközépiskola

és

Szakiskola

(Bicske)

284/2007.(VI.28.) K. h. számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát 2007.
szeptember 27-i hatállyal módosítja, miszerint az alapító okiratban feltüntetett
tanulói létszám az engedélyezett élelmiszer- és vegyi áru eladó szakmai képzés,
valamint a rendészeti képzés 2008/2009. tanévben történı indítása miatt az
intézmény 360 fırıl 450 fıre emelkedik.

Az OKJ 52 841 02 postai ügyintézı egy éves képzés, OKJ 52 841 02 0000 00 00
postai ügyintézı egy éves képzésre, az OKJ 31 341 01 0010 31 03 élelmiszer- és
vegyi áru eladó 2 éves képzés, OKJ 31 341 01 0010 31 02 számra változik.

A postai forgalom ellátó, postai asszisztens, ügyintézı titkár, pedagógiai
asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelı II., valamint az elektronikai mőszerész
szakmai képzés törlésre kerül.

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok köre bıvül a 80222-5
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása
szakfeladat számmal.

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében történı átvezetésérıl és a módosított alapító okirat megküldésérıl az
EDUCATIO Kht. számára.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

3. A közgyőlés felkéri Fejér Megye - fıjegyzıjét, hogy a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot küldje meg az intézmény és a Magyar
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére.

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: azonnal

Székesfehérvár, 2007. október 12.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

