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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ), mint fenntartó a 
Batsányi János Gimnázium és Kollégiumra vonatkozóan intézményátszervezésnek minősülő 
változtatást kezdeményezett. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 11. pontja alapján 
„intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai 
alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával 
jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely 
vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.” 
 
A fentiek alapján, ha a fenntartó az alapító okiratában, alapdokumentumaiban 
megváltoztatja….  

c)  az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
da) székhelyét, 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszámot, 
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok 

megnevezését, 



i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, 
szakközépiskola esetén az ágazatokat, 

j)  a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 
használati jogát, akkor intézményátszervezést hajt végre. 
 

Erre vonatkozó döntését a Nkt. 84.§ (7) bekezdése értelmében - a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ, mint fenntartó és véleményeztetési eljárást lefolytató esetében - az oktatásért 
felelős miniszter, az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig 
hozhatja meg. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 83.§ (3-4) bekezdése alapján a fenntartónak a 
köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleménye kialakítása előtt 
be kell szereznie a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonosának, Tapolca Város 
Önkormányzatának véleményét. 
 
A Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója a 2017. március 24-én kelt levelében a 
Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi feladatellátási helyére vonatkozóan az 
alábbi intézményátszervezési javaslatokkal kapcsolatban kérte önkormányzatunk 
véleményét: 
 

1. Törölni kívánja az externátusi ellátást. (szakmai alapdokumentum: 6.2.1.1 pont) 
 

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium, 8300 Tapolca Alkotmány u. 10. szám 
alatti kollégiumi feladatellátási helyén az externátusi ellátásra évek óta nincs igény, 
az intézmény vezetőjéhez erre irányuló felvételi kérelem nem érkezett. (Externátusi 
ellátás esetében a tanulók jogai és kötelességei azonosak a kollégiumba felvett 
tanulók jogaival, de a lakhatási feltételekről a tanulók szüleinek kell gondoskodni) 

 
2. Csökkenti a kollégiumba felvehető maximális tanulólétszámot (szakmai 

alapdokumentum: 6.2.1.2 pont) 
 

A kollégium kihasználtsága az elmúlt évek alatt folyamatosan csökkent. A 2016. 
október 1-jei statisztikai adatok alapján 23 fő részesül(t) kollégiumi ellátásban, ezért 
a kollégiumba felvehető maximális tanulólétszámot 105-fő helyett 54 fő-ben 
határozza meg.  
 

3. „A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga” - 
a szakmai alapdokumentum 7.2 pontjának módosítása, 

 
Tapolca Város Önkormányzata és a Balatonfüredi Tankerületi Központ között 2016. 
december 13-án létrejött vagyonkezelési szerződésbe - a felek előzetes 
megállapodása alapján - a Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi 
feladatellátási helyének (8300 Tapolca, Alkotmány u. 10., 1989 hrsz.) felső, második 
emeleti szintje nem került be az átadandó vagyonelemek körébe, az továbbra is 
Tapolca Város Önkormányzata vagyonkezelésében maradt. (E döntést indokolja a 2. 
pontban jelzett alacsony kollégiumi igénybevétel is) 



 Az átadás-átvételt követően az intézmény szakmai alapdokumentumába 
bejegyzésre került a Tankerületi Központ vagyonkezelési, valamint az intézmény 
ingyenes használati joga, azonban kimaradt az, hogy a vagyonkezelői jog nem terjed 
ki a kollégium felső, második emeleti szintjére. 
 
A Tankerületi Központ által megküldött tervezetben „A vagyonkezelői jog nem 
terjed ki a kollégium felső szintjére” mondatot javasoljuk, hogy egészítsék ki a 
következőképpen: A vagyonkezelői jog nem terjed ki a kollégium felső, második 
emeleti szintjére. (Ez a szint az épület alaprajzán, mint második emeleti szint 
szerepel.) 
 

A Tankerületi Központ által megküldött levél, szakmai alapdokumentum-tervezet az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium (székhely: 8300 Tapolca. Liszt Ferenc utca 12-
14., telephelye: 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10.) intézmény-
átszervezésével egyért. Támogatja, hogy az intézmény szakmai 
alapfeladatai közül az externátusi ellátást töröljék, valamint a 
kollégiumba felvehető maximális tanulólétszámot 105 fő helyett 54 fő-
ben határozzák meg. Javasolja, hogy az intézmény szakmai 
alapdokumentumának 7.2 pontjába „A vagyonkezelési jog nem terjed ki 
a kollégium felső szintjére” mondatot egészítsék ki a következőképpen: 
„A vagyonkezelési jog nem terjed ki a kollégium felső, második emeleti 
szintjére.”  
Tapolca, 2017. május 5.  
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 

        Dobó Zoltán 
        polgármester 
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A Balatonfüredi Tankerületi Központ, mint fenntartó, az illetékességi területén található 

Batsányi János Gimnázium és Kollégium esetében intézményátszervezésnek minősülő 

változtatást kezdeményez. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 84. § (7) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Balatonfüredi Tankerületi Központ által fenntartott 

köznevelési intézmények esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés 

tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési --oktatási 

intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) 

bekezdés b) pontja alapján a köznevelési intézmény átszervezése előtt a fenntartónak ki kell 

kérni a fenti jogszabály 83.§ (4) bekezdésében felsorolt szervezetek véleményét: 

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

A véleményezési eljárást- az Nkt. által meghatározott érintettek és határidők alapján a 

Balatonfüredi Tankerületi Központ folytatja le, majd felte1jeszti a döntéshozó számára. 

Ahhoz, hogy a törvényben előírt határidők tarthatóak legyenek, a mellékletekben szereplő 

átszervezési javaslatok alapján ké1jük támogatását és véleményét az intézmény szakmai 

alapdokumentumának módosításához. 

Cím: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. 
Tel: 87 /795-203 

E-mail: lajos.szabo@kk.gov.hu 

1. számú melléklet



Kérnénk, hogy az erről, szóló Képviselő-testületi döntést· 4 eredeti példányban, legkésőbb 
2017. április 20-ig a Balatonfüredi Tankerületi Központ Sümegi Kirendeltsége részére (8230 

Sümeg, Deák F. u 6.) megküldeni szíveskedjen. 

Balatonfüred, 2017. március 23. 

Mellékletek: 

Tisztelettel: 

Szabó Lajos Konrád 11.... • 

Tankerületi Igazgató 

1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Szakmai alapdokumentum 2017. 01.12. 

2. Batsányi János Gimnázium és Kollégium Szakmai alapdokumentum tervezet 
2017. 09.01. 

3. Előte1jesztés 



Előterjesztés a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
szakmai alapdokumentumának 2017. 09. 01-től hatályos módosításához 

Jogszabályi háttér: 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
20/2012. (Vlll.30.) EMMI rendelet 

A szakmai alapdokumentum módosításának indokolása: 

2017. január l-jétől Tapolca Város Önkormányzata és Balatonfüredi Tankerületi Központ 
között létrejött megállapodás alapján Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi 
rész (8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.) II. emelete továbbra is Tapolca Város Önkormányzata 
vagyonkezelésében maradt, így a kollégium hasznos alapterülete csökkent. Ez szükségessé 
teszi a kollégiumi férőhelyek számának csökkenését. 

A kollégiumban a férőhelyek száma - a csökkentve is - biztosítja a felvételi kérelmek pozitív 
elbírálását. A 2016. október l-jei statisztikai adatok alapján 23 fő részesül kollégituni 
ellátásban. Az externátusi ellátás igénybevételére a kollégium évek óta nem kapott felvételi 
kérelmet. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 48. § (4) bekezdése alapján az externátusi 
elhelyezés keretében - a lakhatási feltételek kivételével - a tanuló jogai és kötelességei 
azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelességeivel, s a lakhatási feltételekről a 
tanulónak kell gondoskodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben vagy egészben 
átvállalhatja. A kollégiumi (internátusi) ellátás az igénybevevök számára kedvezőbb ellátási 
forma. 

Átszervezési javaslat: 

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény. 4. § 11. pontja alapján az 
alapdokumentumban szereplő alapfeladat módosítása intézményátszervezésnek minősül. 

A szakmai alapdokumentum 6. pontjában a kollégiumi ellátáshoz kapcsolódó maximális 
létszám csökkentése, az externátusi ellátás törlése, továbbá a szakmai alapdokumentum 7. 
pontjában a feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat jogának 
módosítása a Tapolca Város Önkormányzatával megkötött vagyonkezelési szerződés alapján. 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.2. 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. 

6.2.1. kollégiumi ellátás 

6.2.1.1. externátus 

[6.2.1.1.) 6.2.1.2. kollégiumi maximális létszám: [54) 1% fő 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 



7.1. 8300Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14. 

7 .1.1. Helyrajzi száma:· 

7 .2.2. Hasznos alapterülete: 

7 .1.3. Intézményjogköre: 

7 .1.4. Fenntartó jogköre: 

Tapolca, 2031 

7388 nm 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

7 .2. 8300 Tapolca, Alkohnány utca 10. 

7 .2.1. Helyrajzi száma: 

7 .2.2. Hasznos alapterülete: 

7.2.3. Intézményjogköre: 

7 .2.4. Fenntartó jogköre: 

Tapolca, 1989 

629nm 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

A vagyonkezelési jog nem terjed ki a kollégium felső szintjére. 

Melléklet: 

A 2017. január 12-i állapot szerinti szakmai alapdokumentum 
A 2017. szeptember l-jei állapot szerinti szakmai alapdokumentum tervezete 

Balatonfüred, 2017. március 23. 



A Balatonfüredi Tankerületi Központ által 2017. január 12. napján kiadott szakmai alapdokumentum 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye 
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Balatonfüredi Tankerületi Központ 
OM azonosító: 037234 

Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 
alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: 

1.2. Rövid neve: 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 

2.1.1. telephelye: 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3 .1. Alapító szerv neve: 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: 

3.3. Alapító székhelye: 

Batsányi János Gimnázium és Kollégium 

Batsányi János Gimnázium 

8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14. 

8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

emberi erőforrások minisztere 

1054 Budapest, Akadémia utca 3. 



6.2. 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. 

6.2.1. kollégiumi ellátás 

6.2.1.1. extemátus 

6.2.1.2. kollégiumi maximális létszám: 105 fő 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14. 

7 .1.1. Helyrajzi száma: Tapolca, 2031 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 7388 mn 

7.1.3. Intézmény jogköre: 

7.1.4. Fenntartó jogköre: 

7.2. 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 

7.2.3. Intézmény jogköre: 

7.2.4. Fenntartó jogköre: 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

Tapolca, 1989 

629mn 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 



2017. szeptember l-jei szakmai alapdokumentum tervezete 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye 
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Balatonfüredi Tankerületi Központ 
OM azonosító: 037234 

Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 
alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

.A köznevelési intézmény 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: 

1.2. Rövid neve: 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 

2.1.1. telephelye: 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3 .1. Alapító szerv neve: 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: 

3 .3. Alapító székhelye: 

Batsányi János Gimnázium és Kollégium 

Batsányi János Gimnázium 

8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14. 

8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

emberi erőforrások minisztere 

1 054 Budapest, Akadémia utca 3. 



6.2. 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. 

6.2.1. kollégiumi ellátás 

6.2.1. l. kollégiumi maximális létszám: 54 fő 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 8300 Tapolca, Liszt Ferenc utca 12-14. 

7.1.1. Helyrajzi száma: Tapolca, 2031 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 

7.1.3. Intézmény jogköre: 

7.1.4. Fenntartó jogköre: 

7.2. 8300 Tapolca, Alkotmány utca 10. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 

7.2.3. Intézmény jogköre: 

7.2.4. Fenntartó jogköre: 

7388 nm 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

Tapolca, 1989 

629 rnn 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

A vagyonkezelési jog nem terjed ki a kollégium felső szintjére. 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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