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A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum azzal a kéréssel fordult Dunaújváros MJV
önkormányzatához, hogy szeretne együttműködési megállapodást kötni a nemzeti
köznevelésről szóló törvényvényben meghatározott közösségi szolgálat megszervezésére,
lebonyolítására vonatkozóan önkormányzatunkkal, hogy az intézményeikben az érintett
tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 37895-2/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -------Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -------Leadás dátuma:2021.02.
Ellenőrzés dátuma:2021.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2021.10.14.
Ellenőrzés dátuma: 2021.10.14.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum között együttműködési megállapodás megkötésére
Tisztelt Polgármester Úr!
I. Előzmények:
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum azzal a kéréssel (1. számú melléklet) fordult Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy szeretne együttműködési megállapodást kötni a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban Nktv.) 6. § (4) bekezdésében
meghatározott
közösségi
szolgálat
megszervezésére,
lebonyolítására
vonatkozóan
önkormányzatunkkal, hogy az intézményeikben az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás
kötelezettségüket..
II. Vonatkozó jogszabályok:
Az Nktv. 6. (4) bekezdése kimondja:
„ A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása...”
A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§. kimondja:
„(1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján
az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél,
illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola
magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben.
Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével,
dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a
feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési
szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő
egyéni vagy csoportos tevékenységet.”
(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös
sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység.”
Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek között végzett tevékenység, amely a helyi
közösség érdekeit szolgálja, miközben biztosítja a résztvevők személyes fejlődését, tanulását.
Ezen tevékenységek kettős célt szolgálnak. A csoport és az egyén „nemcsak” tesz valamit a köz
javára, megold egy problémát, és értéket teremt, hanem tanul is közben: együttműködést, konfliktuskezelést, empátiát, kreatív gondolkodást, projektvezetést, felelős döntéshozatalt, felelősségvál-

lalást és még sok egyebet.
Az együttműködési megállapodásokat az iskolák kötik az együttműködő szervezetekkel, mert külön iskolai kapcsolattartón keresztül történik a diákok koordinálása.
Jelen előterjesztésben a Szakképzési Centrummal való keretmegállapodásra teszünk javaslatot,
mely alapján a centrumhoz tartozó iskolákkal megköthető lesz az egyéni megállapodás.
A bizottság véleményét a bizottsági elnök szóban ismerteti a közgyűlésen.
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (X. 21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
között együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között közösségi
szolgálat megszervezése és lebonyolításra vonatkozó keretmegállapodás megkötéséhez.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
jelen határozat mellékletét képező keretmegállapodás aláírására,
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás mellékletében felsorolt, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagiskoláival
kötendő egyéni megállapodások megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
véleményének kikérése mellett.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
az polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
a személyügyi osztály vezetője

Határidő:

a megállapodás aláírására: 2021. november 15.
az egyéni megállapodások megkötésére: 2021. december 31.

Dunaújváros, 2021. október 21.
Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

