
 

 

 

 

Tárgy: a Rozgonyi Úti Általános Iskola fenntartói jogának átadásával kapcsolatos tájékoztatás 

 

 

Tisztelt Szülő! 

 

 

A Nagykanizsai Református Egyházközség (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.) képviseletében 

Hella Ferenc esperes-lelkipásztor 2021. február 18. napján kelt levelében jelezte az intézmény 

fenntartója, a Nagykanizsai Tankerületi Központ felé azon szándékát, hogy a Rozgonyi Úti 

Általános Iskola fenntartói jogát 2021. szeptember 1. napi hatállyal át kívánja venni. 

 

A fenntartói jog átadásával kapcsolatos döntést a jogszabályban meghatározott egyeztetési és 

véleményezési eljárásnak kell megelőznie. A vélemény kikérése kötelező minden 

véleményezési joggal rendelkezőtől. A vélemény kialakításához – az információk 

hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek 

részére. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (5) bek.) 

A véleményezési joggal rendelkezők köre: 
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) a szülői szervezet, 

c) az iskolai diákönkormányzat, 

d) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzata. 

 

Fenntartói jog átadása esetén, az állami fenntartónak, azaz a tankerületi központnak 

gondoskodnia kell változatlan színvonalon azoknak a tanulóknak a neveléséről-oktatásáról, 

akiket szülei nem akarnak vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett iskolába járatni, úgy, 

hogy az ne jelentsen a szülő, tanuló számára aránytalan terhet. 

 

Az Nkt. 74. § (3) bekezdése szerint: 

„…Akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból 

elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú 

gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság elérése esetén a tanulók több mint fele azt 

támogatja.…” 

 

A támogatottság megállapítása a törvényes képviselői szavazatok, ill. nagykorúvá vált tanulók 

esetében, tanulói szavazatok összesítése alapján történik. A törvényes képviselők/nagykorú 

tanulók véleményt, az intézmény által előkészített szavazási eljárás során nyilvánítanak. 

A véleménynyilvánítási eljárás során a járványügyi veszélyhelyzetből fakadó biztonsági 

szabályok betartására fokozott figyelmet szükséges fordítani! 

 

 

A szavazatok leadásának időpontja: 2021. március 22. (hétfő) 07:00 – 19:00 óra között 

A szavazás helyszíne: Rozgonyi Úti Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 25. 

 

Amennyiben a szavazás napján valamely szülő/törvényes képviselő/nagykorú tanuló igazolt 

COVID fertőzött, elkülönítés, járványügyi megfigyelés alatt áll, vagy egyéb igazolt betegség 

miatt a szavazáson személyesen nem tud megjelenni, előzetes jelzését követően, szavazatát 

2021. április 1. napján 07:00 – 19:00 óra között adhatja le. 
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A szavazóbizottság tagjai a feladatukat az intézményvezető által aláírt megbízólevél birtokában 

végezhetik. 

 

A szavazatokat tartalmazó urna felbontására – amennyiben szükség lesz a pótnap beiktatására 

– 2021. április 1. napján, a szavazás lezárását követően kerül sor. 

 

További tudnivalók: 

1. Minden tanuló után (nagykorú tanuló esetén a tanuló) egy szavazólapot kap a 

szülő/törvényes képviselő (kettő vagy több testvér esetén kettő vagy több db szavazólap 

jár). 

2. A szavazólapon két választási lehetőségből egyet kell egyértelmű jelöléssel (betűjelre 

tett X, vagy karikázás) ellátni. Amennyiben egyik lehetőség sem, vagy mindkettő 

megjelölésre kerül, a szavazat érvénytelen. 

3. A szavazólapok megrongálása önmagában nem teszi érvénytelenné a szavazatot, csak 

amennyiben a szavazati lehetőségeket is érinti a rongálás. 

 

 

 

Tisztelettel: 

Mezriczky Lajos 

intézményvezető 


