
A Magyarkanizsai Kdzs6gi Kdpviselo-testtilet i.igyrendi szabillyzata 65. szakasza (Magyarkanizsa I(ozs6g
Hiv. Lapja 4114. sz. - egys6ges szerkezetbe foglalt szdveg 6s 11/15. sz.) alapj6n a Magyarkanizsai Kozs6gi
Kdpvisel6-testiilet jogszab6ly-, folyamodv6ny- 6s inditv6nyi.igyi bizotts6ga 2015. augusztus 25-en tartott
iil6sdn meg6llapitotta a Regionrilis Szakmai Pedag6gus-tovdbbk6pz6 I(ozpont megalapit6s6r6l sz6l6 rendelet
egys6ges szerkezetbe fo glalt szoveg6t.
A Regiondlis Szakmai Pedag6gus-tov6bbkdpzo Kozpont rnegalapit6s616l sz6lo rendelet egys6ges szerkezet-
be foglalt szcivege az alttbbiakat egyesiti:
1. A Region6lis Szakmai Pedag6gus-tovdbbk6pzo Kozpont megalapitiisilrol 2010. jrinius l4-6n kelt 022-
112010-IlB sz. rendelet (Magyarkanizsa Kozs6g Hivatalos Lapja,5/10, sz,) a rendeletet hat6lyba l6ptet6 19.
szakasz kiv6tel6vel;
2. A Region6lis Szakmai Pedag6gus-toV6bbk6pzo Kozpont megalapit6s6r6l sz6l6 rendelet m6dosit6s6r6l
201L jrinius 14-6n kelt 02-12512011-I /B sz, rendeletet (Magyarkanizsa Kozs6g Hivatalos Lapja,8/1L sz,) a
rendeletet hatillyba ldpteto 3. es 4. szakasz kiv6tel6vel;
3. A Region6lis Szakmai Pedag6gus-tovdbbkdpzo Kozpont megalapit6s6r6l sz6l6 rendelet m6dosit6sar6l
2015. 6prilis 23-6nkelt02-10512015-I lB sz. rendeletet (Magyarkanizsa Kozseg Hivatalos Lapja,7l15. sz) a

rendeletet hatillyba l6ptet6 6., 7 . es 8. szakasz kiv6tel6vel;

RENDELET
A REGIONAT,TS SZ,q.XMAI PEDAGO GUS-TOVABBKEPZ6 TOZPONT

MEGALAPiTASAN6I
(Egys6ges szerkezetbe foglalt sziiveg)

' 1. szakasz
A k6pviselo-testtilet az oktat6s 6s nevel6s min6sdg6nek javit6sa 6s fejleszt6se cdljib6l Region6lis

Szakmai Pedag6gus-tov6bbk6pzo Kozpontot (a tov6bbi szovegben: Kdzpont) alapit.

2. szakasz
A Kdzpont a

Peruona-nnr,r rIeHTap sa npoQecnoHilrHr.r paseoj 3anocJreHux y o6pasoear+y
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Region6lis Szakmai Pedag6gus-tov6bbk6pzo Kdzpont

elnevez6s alatt mrikodik.

A k0zpont szdkhelye: Magyarkanizsa, Fo t6r 9.

3. szakasz
A kdzpontnak lehetnek szewezett egysdgei a szdkhelyen 6s m6s helysegekben is.

4. szakasz
A kdzpont megalakul6s6ra, szervez6s6re 6s tevdkenys6gdre vonatkoz6an a kdzszolg6latokr6l 6s a

helyi onkorm 6ny zatr 61 sz6 16 j o gszab6lyokat kel I alkahn azni.

5. szakasz
A kdzpont jogi szem6ly, a tdrv6ny, jelen rendelet 6s a kozpont alapszabillya 6ltal meghat6rozott jo-

gokkal, kdte lezetts6 gekkel 6s feleloss6ggel ren de lk ezo intezmeny .

6. szakasz
A kdzpont elnevezds6nek, sz6khelydnek 6sjog6ll6s6nak rn6dositdsdr6l azalapit6hatbrozazigazga-

t6bizottsSg javas I ata alapj rin.

'J. szakasz
A kdzpont az alilbbi szakmai tev6kerrysegeket v6gzi:
a tantigyi dolgoz6k szakmai tov6bbk6pz6s ir6nti ig6nyeinek felt6rk6pez6se;
a szakmai tov6bbk6pz6s ir6nti ig6nyek terepen tortdno elemz6se;
k6pz6sek 6s a szakmai tov6bblc6pzes egydb form6inak tervezdse;
szemin6riumok szervez6se:
szakmai tov6bbk6pz6sek egy6b forrnAinak szervezdse;



irj szakmai tov6bbk6pz6s i pro gramol< kido I goz6sa;

t<titonbozO szakrnai tovfbbk{pzesi form6l< all<alntaz6s6rral< figyelemmel lcisdr6se;

l<iildnbozo szakmai tov6bbkdpz6si forrn6k all<ahnaz6sa eredm6nyess6g6nel< nyolnorl kovetdse;

a regio16lis k6zpont alkalmazottai munl<iija minos6g6nek figyelemmel l<is6rdse;

tepiOtent valosit meg k6pz6s el<et azOl<tat6s- es Nevel6sfe.ileszt6si Irrt6zet - a Tani.igyi Dolgoz6k

Szakmai Tov6bbk6pz6 Kozpontj 6va I egyi.iff m ij k6dds ben ;

az Olctat6s- 6s Neveldsfej tesztesi ntdzii - a Tanligyi Dolgoz6k Szakmai Tov6bbkdpz6 Kozpontj6val

egyiittmtikod6sben kepz6sek szervezdse leendo k6pz6k rdsz6re;

a izakrnai tov6bbk6pzes programkin6latainak elemz6se;

adatb6zis kialakit6sa 6s fenntarl6sa;.

a kozpont tev6kenys6 gdn ek n 6pszert"r s it6se 6s fej leszt6se ;

a do I goz6k szakma i fej I eszt6sdnek ndpszer(r s itdse;

a helyi kisl<ozoss6gekl<el va16 egylittm(rkodds;

egytittmfrkodds azbktatAs- 6s Neveldsfejlesztdsi Kozporrttal - a Tantigyi Dolgoz6k Szakmai To-

v6bbkepz6 I nt6zetdve I ;

a tobbi region6lis l<ozponttal valo egyiittnriilcdd6s;

a nemzeti tandcso l<kal val6 egytittrn ii kod es ;

azOktatdsiMinisztdriummal- az lskolaigazgatoshggal val6 egyiittmtikddds;

oktat6-nevel 6 i nt6zm6n yel<ke I va I 6 e gyiittm ti kdd6s ;

eroforr6s-l<ozpont k i al akit5sa 6s fen ntartdsa;

a szoci6lis tevekenysegetvegzo partnerekkel 6s m6s c6lcsoportokkal val6 egyiittrnt'rkodds;

egylittrniikod6s a t6rnogat6kkal ;

egy6b tevdkerrys6geket l6t el a torvennyel dsszhangban'

Tev6kenys6gi k6dol<:

85.59 egydb oktat6s
85.60 oktatdst kieg6szito tev6kenyseg
18.12 nyom6s (kiv6ve: naPilaP)

1 8.13 rryomdai el6k6szit6 tev6[<enysdg

18.20 egy6b soltszorosit6s
58.1 I konyvkiadds
58. I 2 cinitdrak, levelezdjegyz6kel< kiad6sa

58.13 naPilapkiad6s
58.14 foly6irat, idoszaki kiadv6ny kiad6sa

58.19 egy6b kiadoi tev6kenYsdg

58.29 egy6b szoftverkiad5s
59.20 hangfelv6tel k6szitdse, kiadisa
62.0 I sz6mit6g6pes Programoz6s
62, 02 informdc ioteclr no | 6 giai szal<tanAcsad6s

62,09 egy 6b inform 6c i 6tech no I 6 giai szo I g6ltat6s

63. I 1 adatfeldolgozis, web-hosztirrg szolg6ltatds

63 .12 v ilhgh6l 6port6l -szo I 96 ltatds

70.21 PR, komrnunik6cio
7 0 .22 fizletv itel i, egydb vezet6s i tan6csad6Ls

7 2.20 thrsadal omtud om6ny i, h u m6nkutat6s, fej lesztds

73.20 piac-, kozv6lemdny-kr-rtat6s
74.30 fordit6s, tolm6csol6s
74,90 m6shova nem sorolt egydb szakmai, tudomiinyos, milszaki tevdkenys6g

77 .29 egy6b szerndlyi lraszn6latit, h6ztart6Lsi cikk l<6lcsorrz6se

7'l .39 egydb g6p, t6rgyi eszl<oz kolcsorrzdse

82. l9 f6nyrn6sol6s, egy6b irodai szolgdltat6s

82.30 korrferencia, kiskereskedelmi bemutat6 szervez6se

95,1 I sz6mit6g6p, perifdria.iavit6sa.
A k6zpont f<[e'UU m6rtdkben, vagy ideiglenesen a bir6sdgi cegiegyzdkbe tort6no bejegyz6s n6lktil is

efl6that a kozpont alaptevdkenys6g6hez tattoz6 egy6b szokasos tevdkenysdgeket is.

8. szaliasz



A kozpont rnegalapit6s6hoz es rnr-ikocl6sehez szihks6ges eszlcozdk biztosit6sa az alapit6 kolts6gvete-

s6boltdrtdnik.
A kozpont bev6telt val6s(that meg kozvetleniil a felhaszn6l6kt6l, valamint hazai 6s kiilfoldi jogt

szem6lyek adornAnyai 6s t6mogat6sai, rralamint m6s forr6sok irtj6rr, a torv6nnyel osszhangban'

9. szalcasz

A kozpolt szervei: azigazgat6,azigazgatobizotts6g 6s a feltigyel6 bizotts6g'

10. szal<asz

A kozporrt igazgat6iffi.azalapito nevezi ki es mentifel'
A kozpont igurlgutiiar-,uk kinevezdseigazigazgat6iteend6ket ds jogkorl a kozpont rnegbizott igazga-

t6ja l6tja el, akit az alapit6 nevez l<i'

I l. szakasz

A k6zpont igazgat6ja k6pviseli a l<cizpontot, szeru,ezi.6s vezeti a lcozpont tev6kenys6g6t, gondosko-

dik a tev6kenys6g torvdiyessegeiot, 6s felel a l<ozporrt rnfikddesenel< tev6kenysege6rt, vdgrehajda az iga"'ga'

t6bizotts6g hatitrozatait, munkaprogramot terieszt 6., u .r.rn"zeti felepit6srol 6s a rnunkakorok besorol6sdr6l

sz6lo aktusokat hoz ftieg az alapif j6v6ltagyis6val, f lterjeszti az i.jzletviteli tervet, tjzletviteli besz6rnol6t

nyirjt be, 6s m6s, a torv6riy, a jelen ."ndrl"t es az alapszab6ly 6ltal meghat6rozott tev6l<errys6get l6t el'

12. szal<asz

A kozpont igazgat6bizotts6g6t azalapit6 rrevezi ki ds menti fel.

Az igazgatobizotts6gnak dt tagi a van.

Azigaigat6bizotts6-g h6rom tag;aazalapit6 kdpviseloje, egy a l<6zpont alkalmazottai6, egy pedigaz

oktat6si int6zm6nyek6.
Azigazgit6bizotts6g eln6kdt azigazgat6bizotts6g tagjai v6lasztj6k meg saj6t soraikb6l, az dsszes tag

szavazattobbs6g6vel.

13. szal<asz

meg az alaPszabdlYt, iizletviteli

besz6m neghozzaa kozporrt ' 
t'elhaszn6-

l6s6r6l m6s, azalapit6 oklrat 6kenysdget

l6t el.

14, szakasz

A kdzpont feliigyelo bizotts6g6t az alapit6 nevezi ki 6s rnenti fel'

A feltigyelobizotts6gnak h6rom tagia van'

A feliigyelo bizotts6=g l(6t tagia aziJapito kepviseloje, egy pedig az oktat6si intezm6nyek6.

I 5. szakasz

A k6zpolt feliigyelo bizotts6ga feli.irgyeti a k6zpont irzletvitel6t, megvitatja a penziigyijelent6seit 6s

fizletv itel i beszfulo loit.

I 6. szakasz

Azigazgatobizotts6g 6s a feli.irgyel6 bizotts6g tagiait, valamint a kozpont igazgat6jirt az alapit6 rreve-

zi ki ajelen rendelet hat6lyba l6pds6t kovetb 60 napon beliil'

17 . szakasz

Az igazgatobizotts6g kinevezdsdi g az alapit6 az alilbbi ideiglenes igazgatobizotts6got nevezi lti,:

l. Dr. Lepe5 Josip mafyarkanizsai l6zs6gi ol<tat6si, neveldsi, if fis6gi es spoftterliletdrt felelos polg6r-

mesteri tan6csnok
2. Katkics Gyongyi, a Magyarkanizsai Alapfok0 Zeneiskola titldra,

3. Mariia Zri-it,ar oromtl-gyes-oromi Kis Ferenc Altal6nos Iskola titk6ra.

Az ideigleles igazgat6bizotts6g feladata, hogy meghozza akozpont alapszab6ly6t. 6s azt az alapit6-

lak j6v6hagyasietiaUOia j"elen rendelei hat6lyba lepesdt koveto 60 napon beliil benyirjtsa'

I 8. szakasz



A kdzpont alapszabillyit 6s 6ves munkaprogramjht a Kdzs6gi K6pvisel6-testiilet hagyja j6v6.
A kdzpont azalapit6nak dvente legal6bb egyszer besz4rnol6t nyfjt be tev6kenys6g6r6l.

Szerb Kdztrirsas6g
Vaj dasig Auton6m Tartomdny
Magyarkanizsakdzs6g
Maryarkanizsai Kdzs6gi K6pvisel6-testiilet
Jogszab6ly-, folyamodv6ny- 6s inditv6nyi.igyi bi
Sz6m: 02-248/2015-I/B
Kelr 2015. 8.25-6n
Magyark anizsa

Szab6 J6zsef,
a j ogszab6ly-, folyamodv6ny-

ryiigyi bizotts6g elnoke


