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Diákotthon és Kollégium intézményvezető
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola és a
Diákotthon és Kollégium által biztosított kötelező megyei feladatok ellátását 17/2007. (II. 13.)
Kt. határozattal a 2006-2010 önkormányzati ciklusban nem vállalja, 2007. július 1-jétől
megyei fenntartásba kívánja átadni. A Veszprém Megyei Önkormányzat 65/2007. (IV. 19.)
MÖK határozattal 2007. augusztus 31-vel veszi át az intézmény keretében működő
közoktatási feladatokat A Veszprém Megyei Önkormányzat megfogalmazta azon szándékát,
hogy a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola és a Diákotthon és Kollégium
keretében működő közoktatási feladatokat csak akkor tudja 2007. augusztus 31-vel átvenni,
ha az átvétel előtt Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Batsányi János
Gimnázium és Szakképző Iskolához csatolja a Diákotthon és Kollégiumot. Tapolca Város
Önkormányzata, mint az alapító jogutódja az államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. tv.
88. § (1) bekezdése értelmében
„Költségvetési szervet alapíthat az Országgyűlés, a Kormány, a fejezet felügyeletét ellátó
szerv vezetője, a helyi önkormányzat, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulása, a helyi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a
köztestület.
(2) Ha a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője - a honvédelemért felelős miniszter
kivételével - központi költségvetési szervet, továbbá ha köztestület - a központi költségvetésből
biztosított pénzeszközök terhére - költségvetési szervet kíván alapítani, ehhez az
államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges. Az államháztartásért felelős
miniszter egyetértését be kell szerezni a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője által alapított
költségvetési szerv megszüntetéséhez, átszervezéséhez, az alapító okirat tevékenységi kört
érintő módosításához, továbbá önkormányzati költségvetési szervnek a központi költségvetés
által történő átvételéhez is.
(3) A költségvetési szerv alapításáról alapító okiratban, megszüntetéséről megszüntető
jogszabályban, határozatban, okiratban (a továbbiakban együtt: megszüntető okirat) kell
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intézkedni. Az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv nevét, székhelyét,
állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét, felügyeleti szervét, az
alapító szerv nevét, a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendjét, az ellátható
vállalkozási tevékenység körét és mértékét. A megszüntető okiratnak tartalmaznia kell a
költségvetési szerv nevét, székhelyét, felügyeleti szervét, a megszüntető szerv nevét, az
esetleges jogutódlással kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azt a tényt, hogy a költségvetési
szerv megszüntetésére e törvény mely rendelkezése alapján került sor.”
89. § (1) „Az alapító a költségvetési szervet feladatváltoztatás, …céljából - az alapító okirat
módosításával egyidejűleg - átszervezheti vagy módosíthatja tevékenységi körét.
(2) A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladat-, illetékességi
és működési körét nem változtathatja meg.
90. §.”(1) Az alapító a költségvetési szervet megszünteti, ha
c) az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.
(2) A költségvetési szerv megszüntetése vagy átszervezése esetén az alapításra megállapított
szabályok szerint kell eljárni.”
91/A § (2) „Az alapító a költségvetési szerv megszüntetésével egyidejűleg kijelöli vagy a
megszüntetés időpontjáig megalapítja azt a szervezetet, amely a megszűnő költségvetési szerv
feladatait a továbbiakban ellátja.
Diákotthon és Kollégium
Székhelye: Tapolca, Alkotmány u. 10.
Alaptevékenysége: egyéb szálláshely szolgáltatás
Fenntartója, felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
A Diákotthon és Kollégium statisztikai adatai, alkalmazotti létszám adatai a következők:
A 2006/2007. tanítási évben 2006. október 1-i statisztika alapján
Tanuló létszám:
Csoportok
1. csoport
2. csoport
3. csoport Összesen
Létszám
19 fő
21 fő
24 fő
64 fő
Ebből sajátos nevelési igényű
-4 fő
3 fő
7 fő
Alapító okirat szerinti létszám ---110 fő
Kapacitás kihasználtság
---58 %
Alkalmazotti létszám:
Ellátandó feladat
Kötelező óraszám
Különbségük
Tanár
Pedagóguslétszám.
Kollégiumi titkár
Takarító
Karbantartó
Portás-fűtő
Technikai létszám.

2006/2007
146
124
22
5
5
1
2
1
1
5

Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola
Székhelye: Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-142

Alaptevékenysége: Általános Középfokú oktatás
Fenntartója, felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
A Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola statisztikai adatai, alkalmazotti létszám
adatai a következők:
A 2006/2007. tanítási évben 2006. október 1-i statisztika alapján
Tanuló létszám:

Osztályok száma
Létszám
ebből bejáró tanulók

Évfolyamok
Gimnázium, szakközép
Szakképzés
9.
10.
11.
12.
1/13.
2/14.
4
3
4
3
1
120
95
121
100
14
52
40
54
33
7

Összesen
15
450
186

Alkalmazotti létszám:
Ellátandó feladat
Kötelező óraszám
Terv. túlóra
Tanár
Könyvtáros tanár
Ifj.véd.-szidőszerv.
Pedagóguslétszám
Iskolatitkár
Gazd. ügyintéző
Rend.gazd.,techn.
Takarító
Karbantartó
Portás
Technikai létszám

2006/2007
725
700
25
36
1
1
38
1
1
1
5
1
2
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Tapolca Város Önkormányzata még a feladatátadás előtt szeretné a Diákotthon és Kollégium
által ellátott feladatot átszervezni. Az átszervezéssel az önkormányzat megszünteti a
Diákotthon és Kollégium szervezeti önállóságát és a Batsányi János Gimnázium és
Szakképző Iskolához csatolja.
Az önálló közoktatási intézmény tagintézménnyé történő átalakítása együtt jár az intézmény
megszűnésével. Az intézmény jogutódlással szűnik meg, a megszűnő önálló intézmény
beleolvad a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskolába, és annak részeként működik
tovább. A befogadó intézmény a jogutódja a befogadott intézménynek.
A Kt. 88. § (6) „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás
ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor
szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon
gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem
jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei
önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat az Országos
szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett
intézkedésének véleményezése céljából. A szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia,
hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő
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színvonalon történő további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat
részére - a szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független szakértőrea helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
tesz javaslatot. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a helyi
önkormányzat a feladatellátásához rendelkezésre bocsátott vagyont, illetve a vagyon feletti
rendelkezés jogát vonja meg a közoktatási intézménytől.”
A Kt. 102. § (2) „A fenntartó a) dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási
jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének
megállapításáról,
(3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és
módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő
döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai
szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy etnikai
kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul nevelő és
oktató nevelési-oktatási intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a
fenntartótól függően települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat, települési, területi
kisebbségi önkormányzat hiányában a kisebbség helyi szószólója, illetőleg ennek hiányában
az adott kisebbség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi,
megyei gazdasági kamara véleményét.”
„(9) bekezdése értelmében, a fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a júliusaugusztus hónapok kivételével - nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,”
121. § 15.pontja szerint” intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az
alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak
módosulásával jár;
37. § (5) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait,
tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az
intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén
az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését,
iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon
belül a tanszakok megnevezését,”
A működtetés zavartalansága érdekében javasoljuk az intézményi átszervezést a
következő módon megoldani:
A Kt. 102. § (2) bekezdés a) pontjában és az Átv.88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1)
c) pontja és a 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján:
2007.augusztus 30. napjával megszünteti az
Diákotthon és Kollégium
Székhelye: Tapolca, Alkotmány u. 10.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő (diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás feladatot ellátó intézmény) intézményt.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
Az intézmény jogutódja 2007. augusztus 30-től a Kt. 88. §. (6) és (13) bekezdése az Átv 91/A
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján-” A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet alapján- Batsányi János Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium.
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A Kt. 32.§ és 33. §. alapján az intézmény típusa
többcélú közoktatási intézmény: gimnázium és szakközépiskola
A rendelkező jogszabályok alapján a közoktatási feladatokat ellátó intézmény típusa,
többcélú közoktatási intézmény: gimnázium szakközépiskola és kollégium
A Kt. és a névhasználatról szóló OM rendelet alapján mind az ellátott oktatási feladatokat
meg kell jeleníteni a nevében.
Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
Székhely: Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.
Tagintézmény: Kollégium
Telephely: Tapolca, Alkotmány u. 10.
Az intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata
Az oktatási intézmény jelenlegi alaptevékenységét, alapító okiratban feltüntetett az oktatásra
vonatkozó tevékenységében nem történik változás. Az átszervezés következtében nem érné
hátrány a tanulókat, az intézményben tanuló diákok osztály, csoport beosztásán, telephelyén,
nem történne változás. A szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodnak oly
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan
terhet.
Intézményvezetői feladatok:
Szőke Margit a Diákotthon és Kollégium igazgatója 2009. 07. 31. napjáig szóló magasabb
vezetői megbízatását 2007. augusztus 30 .napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában foglaltak alapján – visszavonja.
A Diákotthon és Kollégium megszüntetésével, a másik intézménybe történő beolvasztásával,
a vezetői megbízatást is vissza kell vonni, hiszen magasabb vezetői megbízás nem látható el
csak az intézmény vezetési feladatai tekintetében. A magasabb vezetői beosztás megszűnése
azonban nem jelenti a közalkalmazotti jogviszony megszűnését is, ezért nem kerülhet sor a
Kjt. 27. § (2) bekezdése alkalmazására a magasabb vezetői pótlék egy évre történő kifizetése
tekintetében. A tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető megbízása már nem tartozik
testületi jogkörbe, a magasabb vezető jogköre e vezetők kinevezése.
A megbízás visszavonását a közalkalmazott kérelmére indokolni kell. Az
intézménymegszűnés esetén ez azonban egy valós indok, mivel nincs olyan feladat, amelyet
magasabb vezetőként el lehetne látni.
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Intézmény megszüntetés, átszervezés esetén:
Mellékletek:
Szakvélemények, vélemények
Az intézményi átszervezés előkészítése során beszerzett dokumentumok:
Kt. 88. § (6) bekezdése alapján
1. Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértői vélemény
(A független szakértőre - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.)
Az Oktatási Hivatal által kijelölt szakértő készítette szakvéleményt:
Nagy Kálmán
közoktatási szakértő
igazolványának száma: OM 4870-02
„A helyszíni szakértői tevékenység tapasztalatai alapján kimondható, hogy jelenleg
nem látszik a tervezett összevonásnak olyan következménye, amely a kollégiumi
szolgáltatások romlását eredményezné.
A kollégiumi feladatrendszer ellátása jelenleg jó szinten megoldott. Amennyiben az
összevonás kapcsán nem következik be feltételrendszer romlás, akkor az intézményösszevonás következtében nem látható olyan akadály, amely a jelenlegi pedagógiai
tevékenység minőségének romlását előjelezné.”
2. Megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleménye.
3. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakvéleménye
4. Intézmény: Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola
4. a) az intézmény alkalmazotti közösségének
4. b) az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),
4. c) az iskolai diákönkormányzatnak véleménye
Intézmény: Diákotthon és Kollégium
4. d) az intézmény alkalmazotti közösségének
4. e) az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),
4. f) az iskolai diákönkormányzatnak véleménye
Az előterjesztés mellékletei az önkormányzati közoktatási és közművelődési intézmények
alapító okiratának tervezetét tartalmazzák az alábbiak szerint:
A tervezetben áthúzással jelöltük azokat a részeket, melyeket törölni kell és dőlt vastagított
betűvel a kiegészítéseket. Az álló betűk a változatlanul maradó szöveget jelzik.
A módosított alapító okiratot és a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatot a MÁK
Veszprém Megyei Területi Igazgatósághoz a törzskönyvi nyilvántartás adatainak átvezetése
érdekében meg kell küldeni.
Alapító okirat tervezet:
5. Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Megszüntető okirat tervezet:
6. Diákotthon és Kollégium
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete államháztartásról
szóló1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. §
(1) c) pontja és a 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.102. §
(2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában működő
Diákotthon és Kollégiumot
Székhely: Tapolca, Alkotmány u. 10.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként működő intézményt
2007. augusztus 30. napjával megszünteti.
A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata

Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 30.
polgármester
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 91/A § (2) bekezdésében, a
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88. §.
(6) és (13) bekezdése értelmében a Diákotthon és Kollégium
jogutódlással a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskolához
csatolja.
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.
§. (2) bekezdése a) pontja, a nevelési-oktatási intézmények
névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet alapján az
intézmény neve:
Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
Székhely. Tapolca, Liszt F. u. 12-14.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 30.
polgármester
III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, és az érintett intézmények vezetőit, az
átszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére

Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 30.
polgármester
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IV.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szőke Margit a
Diákotthon és Kollégium igazgatója 2009. 07. 31. napjáig szóló
magasabb vezetői megbízatását 2007. augusztus 30. napjával – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv.
23. §-ában foglaltak alapján – visszavonja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, a határozat végrehajtásával
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 30.
polgármester

V.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi János
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát az 5.
számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző
VI.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diákotthon és
Kollégium megszüntető okiratát a 6. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a megszüntető okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző

Tapolca, 2007. június 26.

Ács János sk.
polgármester

8

1. számú melléklet

Szakértői jelentés
a tapolcai Batsányi János Gimnázium és
Szakképző Iskola,
valamint a Diákotthon és Kollégium
összevonásáról

Készítette:
Nagy Kálmán
közoktatási szakértő
igazolványának száma: OM 4870-02
Székesfehérvár,
Verebélyi u. 4.
Tel.:20 9751 133

Kapja:
Dr. Imre László
jegyző
Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
Tapolca, Hősök tere 15..

2007.
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A szakértői jelentés összefoglalója
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 283/2006.(XII. 12.) Kt.
határozatában úgy döntött, hogy az önként vállalt közoktatási feladatait átadja a
Veszprém Megyei Önkormányzat részére. Ezt megelőzően a Batsányi János
Gimnázium és Szakképző Iskolához kívánja csatolni a Diákotthon és
Kollégiumot.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88.§ (6) bek. alapján ezen utóbbi
átszervezéshez közoktatási szakértői véleményt kért, melyet az alábbiakban
foglalok össze:
Az 1993. évi LXXIX tv. 88.§ (6)-ban foglaltakra ( „…A szakértőnek abban a
kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott
tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását….” ) az
alábbi módon foglalunk állást:
A kollégium jelenlegi tevékenységrendszere lényegében a jogszabályokhoz
igazított, és a tanulók számára is megfelelő. Az intézmény-összevonás nem
okozhat olyan feltételromlást, amely a kollégista tanulók számára a kollégiumi
szolgáltatások negatív irányú változását hozná, ennek érdekében a jelenleg zajló
döntéselőkészítő folyamatban körültekintő tervező, intézményépítő munkát kell
elvégeznie minden érdekelt félnek. Ez a folyamat láthatóan szakszerűen elindult.
A helyszíni szakértői tevékenység tapasztalatai alapján kimondható, hogy
jelenleg nem látszik a tervezett összevonásnak olyan következménye, amely a
kollégiumi szolgáltatások romlását eredményezné.
(A fenti vélemény részletes kifejtése a jelentés következő fejezeteiben olvasható.)

Székesfehérvár, 2007. 05. 30.
Nagy Kálmán
szakértő
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1. Részletes jelentés
1.1.

Készítette:
Nagy Kálmán
közoktatási szakértő, szakterület: tanügyigazgatás, kollégium
szakértői eng. sz.: OM 4870-02

1.2.

A vizsgálat/jelentés tárgya
Szakértői vizsgálat végzése a Tapolca Város Önkormányzata
fenntartásában lévő két intézmény – a Batsányi János Gimnázium és
Szakképző Iskola, valamint a Diákotthon és Kollégium – összevonása
kapcsán a 1993. évi LXXIX tv. 88.§ (6) bek. előírása okán és a fenntartó
képviselőjével előzetesen egyeztetett szempontrendszer alapján.

1.3.

Az elvégzendő feladat tartalma
A szakértői jelentés abban a kérdésben foglal állást, hogy a fenti intézményösszevonás következtében az új intézmény biztosítja-e a kollégiumi szolgáltatás
megfelelő színvonalon történő további ellátását.

1.4.

A vizsgálat/jelentés elkészítésének ideje:
2007. május 24. – 2007. június 07.

1.5.

A vizsgálat/jelentés célja, módszerek
Cél: a vizsgálati eredmények alapján vélemény megfogalmazása tanügyigazgatási és kollégiumszervezési prioritások figyelembe vételével –
 a jelenlegi kollégiumi működés szakszerűségéről,
 a vezetői munka hatékonyságáról,
 a pedagógiai tevékenységrendszer tervezési és végrehajtási fázisainak
szinkronjáról
 az összevonás fentiekre gyakorolt esetleges – elsősorban negatív hatásairól
(A fenti szempontok szerinti célvizsgálat csak a jelentés tárgya
szempontjából szükséges részletességgel történt.)

Alkalmazott módszerek:
 Stratégiai és operatív szintű dokumentumok összehasonlító elemzése
 Helyszíni látogatás, tapasztalatszerzés
 Interjú (vezetők, pedagógusok, diákok)
 Kérdőív
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 Szúrópróba szerinti helyszíni dokumentumelemzés
működési paraméterek)
 Az információk rendszerezése, következtetések levonása.
 Összefoglaló jelentés készítése a vizsgálat tárgyában.

1.6.

(aktuális

A szakértői munka -stratégiája, a jelentés logikai rendszere
A feladat elvégzéséhez alapvető ismereteket kell beszerezni a jelenlegi
pedagógiai szolgáltatások közvetlen partner oldali elégedettségét illetően,
továbbá vizsgálni kell a változtatás pedagógiai szolgáltatásokra gyakorolt
várható hatását.
A két eredmény összevetéséből vonható le biztonságosan az a feltételezés,
mely szerint az intézményátszervezés eredményez-e negatív irányú
változást, illetve mely területeken várható el fejlesztési folyamat elindítása.

2.

A tapasztalatok rögzítése

2.1.

A kollégiumi feladatok ellátása
Feltételek:
A tárgyi feltételek jók, a lakhatási feltételek az országos átlagnál jobbak. A
pedagógiai tevékenység tartalmi vonatkozásait jól biztosítják. Személyi
feltételek vonatkozásában megállapítható, hogy a jelenlegi tanulólétszámhoz
(64 fő), valamint a jogszabályokban előírt feladatok ellátásához elegendő
pedagógussal (5 fő) rendelkeznek, a vállalt feladatok ellátásához viszont
nem teljes körű a tantestületi kompetencia, így a hiányzó speciális erőforrást
külső óraadókkal pótolják (anyagi lehetőséget erre biztosított költségvetés).
Pedagógiai Program:
A kollégium rendelkezik legitim pedagógiai programmal, melynek
vizsgálata két szempontból történt.
1. A benne foglalt pedagógiai elvek, stratégiai célok általánosak, a
közoktatásban szokásosak, semmi olyan megfogalmazás nem található,
amely a majdani többcélú intézmény közös elv- és célrendszerébe nem
lenne beilleszthető.
2. A stratégiai dokumentum a pedagógiai tevékenységek vonatkozásában
megfelel a jogszabályoknak és megfelelő alapot ad az operatív szintű
tervezéshez (éves munkaterv), vagyis a majdani többcélú intézmény
kollégiumi feladatrendszerének alapját képezheti.
Éves munkaterv
A pedagógiai programmal koherenciát mutat, a 11/1994-es rendeletben
előírt valamennyi kötelező elemet nem tartalmazza ugyan, de a pedagógiai
folyamat fontosabb elemeire vonatkozó tervek jól rögzítettek, a tanári
egyéni munka tervezésének alapját jelentheti.
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A feladatok napi tervezettsége
A pedagógusok számára a vezető napi munkaidőkeretet határoz meg, annak
tartalmi tervezettsége álláspontunk szerint hiányos. A jelenlegi
jogszabályok, különösen az 1993. évi LXXIX törvény; 46/2001. (VII.31.)
OM rendelet; 44/2002. (VI.18.) OM rendelet; 9/2004. (III.8.) OM rendelet
ennél részletesebb tanári feladat-meghatározást feltételez. Jelenleg a vizsgált
kollégiumban az igazgató elmondása szerint többnyire a tanár maga dönti el,
hogy munkaidejében az adott élethelyzetben (munkahelyzetben) milyen
tartalmú foglalkozást szervez. A jogszabályok által meghatározott
foglalkozások megtervezése – feltehetően ebből is adódóan – helyenként
hiányos. A tanulók foglalkozásokra történő beosztása csak részben elégíti ki
a Kollégiumi alapprogram rendelet előírásait (pl. a csoportfoglalkozásokat
nem évfolyambontásban szervezik). Ez a jelenlegi vezetői alultervezés nem
szakszerű, a továbbiakban nem javasolt. Mivel a kollégium mérete egy
családias, könnyedén áttekinthető rendszert jelent, így a fentebb leírt
kifogások hatásai a napi gyakorlatban a vezető operatív irányítási
tevékenysége miatt kevésbé jelentkeznek.
A feladatok megvalósulása
Az Ügyeleti napló, a foglalkozási naplók alapján megállapítható, hogy a
tervezett feladatokat végrehajtják. A tanulók számára egyénileg előírják a
heti foglalkozásrendet, a foglalkozásokon a tanulók nyilvántartására
törekszenek.
A
munkaidőnyilvántartás
helyszínen
megtekintett
gyakorlatából, a külső munkaerő alkalmazásokból jelzésértékűen
megállapítható, hogy a feladatok megoldására nem minden esetben a
legtakarékosabb módon kerül sor. A jelen vizsgálatnak nem tárgya ennek az
állításnak a kifejtése.
Következtetés:
A kollégiumi feladatrendszer ellátása jelenleg jó szinten megoldott.
Amennyiben az összevonás kapcsán nem következik be feltételrendszer
romlás, akkor az intézmény-összevonás következtében nem látható
olyan akadály, amely a jelenlegi pedagógiai tevékenység minőségének
romlását előjelezné.

2.2.

A kollégiumhasználók véleménye
Tantestület
A kollégium teljes tantestületét (5 pedagógusát) kérdeztük meg a jelenlegi
pedagógiai helyzet értelmezéséről illetve a változás várható negatív
következményeiről. A megkérdezés egyik alapját egy kérdőív adta. Három,
a szakértői jelentés célja szempontjából fontos kérdésre az alábbi válaszarányok születtek:

Ön szerint jelenleg optimális a kollégium szervezettsége?
13

igen
5

nem
0

nem tudom
0

Ön szerint változnak a munkavégzés feltételei a kollégium-iskola
összevonás után?
igen, romlik
igen, javul
nem változik
nem tudom
1
0
1
3
Ön szerint az összevonást követően a kollégisták számára
változnak-e a kollégium szolgáltatásai?
igen, romlik
igen, javul
nem változik
nem tudom
3
0
0
2

A szóbeli tájékozódás kapcsán a fentiekben negatívnak vélt változásokat a
pedagógusok tényszerűen nem tudták alátámasztani, tehát nem tudták
megfogalmazni jogszerűen, hogy miért gondolják pl. a kollégiumi
szolgáltatások romlását. A megfogalmazásaikban olyan feltételezésekkel
éltek, amelyeknek tényszerű bizonyítéka nem látható. Vélekedésük egyik
oka a jelenlegi bizonytalanság-érzetük, tudniillik nem érzik kellően
tájékozottnak magukat a változások személy szerint várható
következményeiről, nem ismerik az összevonás rájuk vonatkozó
koncepcióit.
Kollégium igazgató
Az igazgatóval készített interjú a fentiekben leírtakhoz képest optimistább
jövőképet prognosztizál. Megerősíti, hogy előnyként kell elkönyvelni, hogy
nem a kollégium bezárása az alternatíva, hanem a gyerekek számára
megnyugtató helyzet kialakítására törekszik a fenntartó. A vezető látja a
jelenlegi helyzetet, a gyereklétszám csökkenését, a relatíve dráguló
kollégiumi szolgáltatásokat, ugyanakkor tudja, hogy jelenleg az ő kezében
van a feladatok finanszírozása. Félelmét jelzi abban, hogy az összevonás
következtében kevesebb lehetőséget kap majd a kollégium. Vezetőként azt
várja, hogy:
1. A többcélú intézményben a kollégiumi szakfeladat a költségvetésben is
elkülönítésre kerüljön.
2. A kollégium teljes szakmai önállósága megmaradjon, amely a stratégiai
szintű tervezéstől (az egységes pedagógiai program önálló fejezetét
alkossa a kollégiumi tevékenység, miközben a dokumentum teljes belső
koherenciát mutasson) a napi működésig tetten érhető legyen.
Mindkét elvárása jogilag és szakmailag támogatható.
Iskola igazgató
Az intézmény igazgatója meggyőző határozottsággal tervezi a feladat
megoldását.
Jól látja, hogy az összevonás jelentősen növeli a feladatait, illetve bővül az
egyszemélyi felelősségének hatálya.
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Fenntartói támogatással kezelhetőnek véli a feladatát, a hierarchiát is látva
szakmai együttműködést tervez a majdani kollégiumi egységgel, biztosítva
annak szakmai önállóságát.
Jól látja, hogy meg kell teremteni az intézményi dokumentációk
harmonizációját, újra kell elemezni a majdani kollégiumi egység működési
feltételeit, személyi és oktatásszervezési vonatkozásokban egyaránt.
Számolni kell, hogy milyen takarékos humán erőforrás-felhasználással
biztosítható az intézmény komplex működtetése. Az interjú során
gördülékenyen derült fény szakmai felkészültségére, mely garanciát
jelenthet az összevonás okozta vezetői feladatok megfelelő jogi-szakmai
lebonyolítására.
Diákvezetők (DÖK)
A kollégiumi DÖK-el készített interjú alapján kimondható, hogy a gyerekek
jól érzik magukat a kollégiumban, jónak ítélik a kollégiumi tanárok segítő
tevékenységét, jó a makroközösség is, a kisebb közösségek is. A tervezett
változásról a jelen stádiumnak megfelelő ismereteik vannak – azaz láthatóan
jól működik a kollégium vezetése és a DÖK közötti kommunikáció. A
tanulók hitelesen fogalmaztak, amikor azt mondták: szerintük nem fognak
lényegesebb változást észlelni, illetve abban reménykednek, hogy a nagyobb
intézmény nagyobb érdekérvényesítő erővel bír majd és javulni fognak a
kollégiumi szolgáltatások pl. az iskola tornatermének, könyvtárának,
informatikai termének használhatóságával.
Következtetés: a fentiekben vázolt interjúk alapján megállapítható,
hogy a folyamat szereplői nem látnak olyan tényezőket, amelyek
alapján a kollégisták számára negatív irányú változásokat lehetne
prognosztizálni.
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet
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4. a) számú melléklet
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4. b) számú melléklet
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4. c) számú melléklet
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4. d) számú melléklet
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4. e) számú melléklet
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4. f) számú melléklet
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5. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 55/2007. (III. 23.) …/2007.( Kt.
határozat alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi János
Gimnázium és Szakképző Iskola Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Rövid név:

Batsányi János Gimnázium és Szakképző
Iskola
Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
OM azonosító: 037234
Batsányi J. Gim., SzKI és Koll.

Székhelye:
Tagintézmény:
Telephely:

8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.
Kollégium
8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.

Az intézmény alapításának időpontja: 1951
Alapítója:

Tapolca Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Tapolca, Keszthelyi u. 1.

Fenntartója, felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

3.

Az intézmény típusa:

többcélú közoktatási intézmény: gimnázium, és
szakközépiskola és kollégium, közoktatási
típusú sportiskolák módszertani központja

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:
Középiskolába:
Kollégiumba:

általános műveltség megalapozása:
szakképzés:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55131-5
55132-6
55232-3
55233-4
75192-2
80214-4
80216-6
80217-7
80224-1

4; 5 évfolyam
1; 1,5; 2 évfolyam

600 fő
110 fő

802100 Általános középfokú oktatás

Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás
Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Nyelvi előkészítő
Gimnáziumi felnőttoktatás (levelező munkarend szerint)
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
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80401-7
80402-8
80521-2
85191-2
92403-6
8.

Középiskolai végzettséghez kötött szakképzés:
Igazgatási ügyintéző – ügykezelő
Hatósági és közigazgatási ügyintéző:
Elágazásai:
Migrációs ügyintéző II.
Nyilvántartási és okmányügyintéző
Településfejlesztési szakelőadó
Postai forgalomellátó
Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés:
Idegenforgalmi szakmenedzser
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
Az iskola- egészségügyi tevékenységgel összefüggő bevételek kiadások
Diáksport

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2007. március 30. augusztus 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2005. július 1 2007. március 30-án kiadott alapító
okirat hatályát veszti.
Tapolca, 2007. március 30. augusztus 30.
Ács János
polgármester
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6. számú melléklet

DIÁKOTTHON ÉS KOLLÁGIUM
MEGSZŰNTETŐ OKIRATA
Tapolca Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. § (3) bekezdése alapján a Diákotthon és Kollégiumra vonatkozóan a következő
megszűntető okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Diákotthon és Kollégium

2. A költségvetési szerv székhelye:

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.

3. A költségvetési szerv felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata

4. A megszűntető szerv neve:

Tapolca város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5. Jogutódlás:
A jogutódlásra az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. §
(2) bekezdése alapján kerül sor.
A jogutód szerv kötelezettségek tekintetében a felügyeleti szerv ….../2007.
(VI. 26.) Kt. határozata alapján a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
6.

A költségvetési szerv megszűntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.

7.

A költségvetési szerv alapfeladatainak jövőbeni ellátása:
A Diákotthon és Kollégium alapfeladatait 2007. augusztus 30-tól a Batsányi
János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium látja el.

8.

A foglalkoztatottakról:
A Diákotthon és Kollégium munkavállalóinak közalkalmazotti jogviszonya
megmarad. A további foglalkoztatásukat Batsányi János Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium garantálja, meglévő bérükkel és szerzett
jogaikkal együtt. A további foglalkoztatás elfogadása a dolgozók saját
döntésének függvénye.
A megszűnést megelőző hónapban számfejtett személyi juttatások kifizetését,
valamint a közterhek központi költségvetés részére történő megfizetését, a
feladatokat átvevő Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
köteles teljesíteni.

9. Hatálybalépés időpontja: 2007. augusztus 30.
Tapolca, 2007. augusztus30.
Ács János
polgármester
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