F.M. Közgyőlése 232/2008. (VI.23.) K.h.sz. határozata

a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Pusztaszabolcs)
alapító okiratának módosításáról

Fejér

Megye

Közgyőlése

megtárgyalta

a

Szabolcs

Vezér

Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium (Pusztaszabolcs) alapító okiratának módosításával
kapcsolatos elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.

1. Fejér Megye Közgyőlése 449/2007. (XII. 20.) K.h.sz., 368/2007. (IX. 27.) K.h.sz.,
98/2007. (III. 21.) K.h.sz., 156/2005. (VI. 30.) K.h.sz., 98/2005. (IV. 28.) K.h.sz.
határozatával módosított, és a 32/2004. (II. 19.) K. h. sz. határozatával elfogadott
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát 2008.
augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

törlésre kerül:
-

pénzügyi-számviteli ügyintézı OKJ 52 3432 04, 1 év

-

számítástechnikai szoftver-üzemeltetı OKJ 52 4641 03, 1 év

kiegészül az alapító okirat:
Informatikai szakmacsoportban:
-

informatikai rendszergazda OKJ 54 481 03 0000 00 00, 2 év

Gimnázium (idegen nyelvi elıkészítı) 5 évfolyam (9-13)

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok közül a 80122-5, a
80215-5, a 80218-8 szám alá felsorolásra kerülnek az alábbi fogyatékosság
típusai:

Integráltan

oktatható,

nevelhetı

ép

értelmő

pszichés

fejlıdési

rendellenességgel küzdı (részképességzavar) ezen belül
-

a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı,

-

a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı

-

beszédfogyatékos,

-

testi, érzékszervi fogyatékos,

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény
SZMSZ-ében történı átvezetésérıl és az egységes szerkezető 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 a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okirat és az alapadat bejelentési
kérelem Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához
történı benyújtásáról.

Felelıs: Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: 2008. július 5.

Székesfehérvár, 2008. június 24.

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

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

