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A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ  alapszabálya 30. 

szakasz 1. bekezdés 1) pontja és 52. szakasza alapján a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző 

Központ  igazgatóbizottsága meghozza az alábbi  

 

DÖNTÉST  

a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ alapszabályának módosításáról és 

kiegészítéséről  

 

 

1. szakasz 

            Ez a döntés módosítja a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ  2010. 06. 25-én 

kelt alapszabályát (a továbbiakban: alapszabály). 

 

2. szakasz 

            A 4. szakasz 2. bekezdése helyébe a alábbi lép: 

            „A központ székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9.“ 

 

3. szakasz 

            A 6. szakaszban a 3. bekezdés után be kell iktatni az alábbi szövegű 4. és 5. bekezdést:  

„A központ vagyona ingatlanokból és ingóságokból, pénzeszközökből és egyéb vagyoni 

jogosultságokból áll. 

Vagyont a központ a köztulajdont szabályozó törvénnyel összhangban szerez, kezel, használ és 

rendelkezik vele.” 

4. szakasz 

            A 15. szakaszban az 1. és 2. francia bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:   

            „– másodszintű képzésben (okleveles akadémiai, azaz mesterképzés, szakosított akadémiai képzés 

vagy szakosított szakképzés) vagy négy évfolyamos alapképzésben szerzett felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik oktatásban szerzett legalább ötéves munkatapasztalattal rendelkezik”. 

 

5. szakasz 

            A 22. szakasz 9. pontja helyébe az alábbi lép:  

            „9. az alapító illetékes szervének jóváhagyásával meghozza a szervezeti fölépítéséről és a 

munkakörök besorolásáról szóló aktust,”. 

 

6. szakasz 

           A 23. szakasz helyébe az alábbi lép: 

           „Az igazgató anyagi felelőséggel tartozik a szándékosan vagy vétkes gondatlanságból okozott 

kárért.“ 

 

7. szakasz 

           A 25. szakasz 3. bekezdése helyébe az alábbi lép: 



           „Az igazgatóbizottság három tagja az alapító képviselője, egy a központ alkalmazottaié, egy pedig 

az oktatási intézményekben dolgozóké.”  

 
8. szakasz 

            A 30. szakasz 10. pontja helyébe az alábbi lép:  

            „10. az igazgató kinevezésére pályázatot ír ki, és megállapítja a jelöltet,“. 

            A 12. pont után be kell iktatni az alábbi szövegű új pontot:  

„13. az igazgatóval munkaszerződést köt, amely szabályozza a munkáltató és a munkaviszonyt 

létesítő igazgató jogait, kötelezettségeit és felelősségét,“. 

Az eddigi 13. és 14. pontból 14. és 15. pont lesz. 
 

9. szakasz 

            A 32. szakasz 3. bekezdése helyébe az alábbi lép:  

            „A felügyelőbizottság két tagja az alapító képviselője, egy pedig az oktatási intézményekben 

dolgozóké.“ 

            A 4. bekezdést törölni kell. 

            Az eddigi 5., 6.,7. és 8. bekezdésből. 4, 5., 6. és 7. bekezdés lesz. 

 

10. szakasz 

            A 38. szakasz helyébe az alábbi lép:  

            „A központ szervezeti egységeit, a munkakörök megnevezését és leírását, a központban levő 

munkakörök betöltéséhez megkövetelt szakmai végzettség, illetve képzettség jellegét és fokát és egyéb 

feltételeit a szervezeti fölépítésről és a munkakörök besorolásáról szóló aktusban kell szabályozni.“  

 

11. szakasz 

            A 39. szakaszban „A központ belső szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló 

szabályzatot“ szövegrész helyébe a következő lép: „A szervezeti fölépítésről és a munkakörök 

besorolásáról szóló aktust“.  

 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

12. szakasz 

            A központ igazgatóbizottsága e döntés hatályba lépését követő 30 napon belül megállapítja a 

Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét.   

13. szakasz 

A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ alapszabályának módosításáról és 

kiegészítéséről szóló döntést közzé kell tenni a központ hirdetőtábláján, és azt jóvá kell hagynia az alapító 

illetékes szervének.  

                                                                                            

 

 

                                                                        

                                                                       Kriska Edit, 

az igazgatóbizottság elnöke 

 
 
 


