Szám: 2-5/2008.
KIVONAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 27-i
ülésének jegyzőkönyvéből
A Tolna Megyei Közgyűlés 67/2008. (VI. 27.) közgyűlési
határozata a közoktatási intézmények alapító okiratának
módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában
működő intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
A.) A Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Iregszemcse, a Berkes János Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Zomba, a Sztárai
Mihály Gimnázium Tolna, a Móra Ferenc Általános Iskola
Dombóvár, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és
Kéttannyelvű Gimnázium Gyönk, a Speciális Óvoda
Szekszárd intézmények alapító okirata „az intézmény típusa”
meghatározást követően az alábbiakkal kiegészül:
„- a fogyatékosság típusa:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd.„
B.) A Göllesz Viktor Általános Iskola Iregszemcse alapító
okirata „az évfolyamok száma” meghatározást követően
az alábbi szöveggel egészül ki:
„Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi
szakmacsoportban:
- könnyűipar
- mezőgazdaság”
C.) A Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola Zomba alapító okirata az „évfolyamok
száma” meghatározást követően az alábbiakkal egészül ki:
„Szakképzés az „Életkezdésre Felkészítő Program I. és II.
alapján, moduláris rendszerben”
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D.)
A
Tolna
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Önkormányzat
Pedagógiai
Szakszolgálata Szekszárd intézmény alapító okiratában a
805212 Pedagógiai szakszolgálat alaptevékenységével
összefüggően meghatározott feladatok kiegészülnek az
alábbival:
„- iskolapszichológiai feladatok”
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban rögzített
módosításoknak az érintett intézmények alapító okiratán
történő átvezetését, az egységes szerkezetű alapító
okiratoknak a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális
Igazgatóságához történő megküldését, a változásoknak a
törzskönyvi nyilvántartásban történő feljegyzését biztosítsa.
Felelős: dr. Puskás Imre a Közgyűlés Elnöke
Határidő: 2008. július 10.

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke

A kivonat hiteléül:
Weisz Éva

dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző

