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Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai nevelést, alapfokú oktatást
biztosító intézményei a következők:
Intézmény neve:
székhely
telephely
Barackvirág Óvoda
Tapolca,
Kazinczy tér 2.
--Kertvárosi Óvoda
Tapolca,
Darányi u. 6.
--Szivárvány Óvoda
Tapolca,
Tapolca,
Dobó tér 5.
Alkotmány u. 92.
Batsányi János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Sport Iskola
Tapolca,
Stadion u. 16.
--Bárdos Lajos Általános Iskola
Tapolca,
Úttörő u. 1-5.
--Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Tapolca,
Kazinczy tér 4.
--Tapolca Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó nevelési-oktatási feladatait a
mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja. Az önként vállalt közoktatási
feladatokat Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 283/2006. (XII. 12.) Kt.
illetve 17/2007.(II. 13.) Kt. határozatokkal megyei fenntartásba adta át 2007. augusztus 31ével.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2004. (II. 10.) Kt. határozatával
elfogadta, 201/2007. (VI. 29.) Kt. határozattal felülvizsgálta, Tapolca Város Közoktatási
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Feladatellátási Intézményhálózat- Működtetési és Fejlesztési tervét 2004-2008. Az
Intézkedési Terv a következőképpen fogalmazta meg az oktatásfinanszírozását.
„Az oktatásfinanszírozás helyzete, jellemzői
A városi önkormányzat kiemelt feladatként tartja számon a közoktatási intézmények
működtetését, költségvetési kondíciójához mérten, az ésszerűség és gazdaságosság
megőrzésével. Fokozódó szociális terhei, csökkent mértékű helyi adóbevételei és
infrastrukturális fejlesztési kényszerei ellenére biztosítja az intézmények alaptevékenységéhez
indokolt költségvetési fedezetet. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontos
feladatának tartja az intézmények épületeinek karbantartását, felújítását, korszerűsítését. „
Az intézmények kapacitás, kihasználtság mutatói az október 1-jei statisztikai adatok alapján:
Gyermekek, tanulók száma
Intézmény Alapító
2004/
2005/ 2006/
2007/
2008/
neve
okirat
2005
2006
2007
2008
2009
szerinti
terv
létszám
Barackvirá
165 155
157
162
165
165
g Óvoda
Kertvárosi
165 153
151
149
146
149
Óvoda
Szivárvány
225 188
172
168
193
191
Óvoda
Óvodák
555 496 480 479
504 505
összesen:
Batsányi J.
510 460
407
370
343
312
Ált. Isk.
Bárdos L.
580 500
476
445
420
374
Ált Isk.
Kazinczy F.
720 697
646
597
579
591
Ált Isk.
Ált.
Isk.
1810 1657 1529 1412
1342 1277
összesen:
Osztály létszám átlagok
26 25,4 24,7
24,4 24,1
Csökkenés mértéke az
előző évihez képest:

128

117

70

Kihasználtság
2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009
terv

94%

95%

98% 100% 100%

93%

92%

90%

88%

90%

84%

76%

75%

86%

84%

89% 86% 86% 91% 91%
90%

80%

72%

67%

61%

86%

82%

77%

72%

64%

94%

90%

83%

80%

82%

91% 84% 78% 74% 71%

65

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai nevelést, alapfokú
oktatást biztosító intézményeiben a vidéki tanulók százalékos aránya 2007. október 1-jén 19
%.
Tapolca Város Önkormányzata 2001. évtől folyamatosan minden év március 31-ig megküldte
az érintett település elöljárójának az adott tanévben bejáró tanulók névsorát. Tapolca Város
Önkormányzata kérte az érintett település képviselő- testületét, hogy a Tapolcára bejáró
tanulók normatíván felüli költségét térítse meg. Az évek folyamán sajnálatosan ez az összeg
egyre kevesebb lett. A pénzügyi kimutatások alapján 2005/2006-os tanévben közel 47 millió
forintot, 2006/2007-es tanévben közel 68 millió forintot kellett Tapolca Város
Önkormányzatnak az intézmények működtetéséhez hozzátennie a vidékről bejáró tanulók
után. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 13-i ülésén
megfogalmazta azon szándékát, hogy ekkora összeggel már nem tudja támogatni a vidékről
bejárók nevelését, oktatását, a rendszerbe újonnan belépni szándékozó gyermekeket e
feltételekkel már nem tudja fogadni. Szívesen várja azon gyermekek, tanulók beiratkozását,
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átvételét, ahol az érintett önkormányzat vállalja az adott nevelési, illetve oktatási szakaszra a
többlet költséget kifizetését.
Az érintett vidéki települések szintén intézmény fenntartási finanszírozási problémával
küzdenek, így természetes, hogy a tapolcai iskolákba a beiratkozást nem támogatják. Az előző
tanévhez képest városi szinten ez közel egy osztálynyi kisdiák kiesését jelentette az általános
iskolai rendszerből. (Statisztika 2006., Statisztika 2007.) Ez az intézkedés az intézmények
költségvetésének csökkenésével jár, mivel a rendszerből így kieső tanulók után a normatíván
felüli többletkiadást már nem kell Tapolca Város Önkormányzatának az intézmények
működtetéshez hozzá tenni.
Tapolca településen állandó lakos 10 év alatti gyermekek kor szerinti megoszlása:
Születési idő:
1997.
161 fő
1998.
155 fő
1999.
139 fő
2000.
156 fő
2001.
135 fő
2002.
165 fő
2003.
163 fő
2004.
179 fő
2005.
164 fő
2006.
158 fő
2007.
123 fő
2008/2009-es tanévre a várható általános iskolai beiratkozások a következő képen alakulnak.
Tanköteles korú:
1. 2001. május 31-e előtt születetteket minden esetben kötelező beíratni
az általános iskolába
2. 2001. május 31. és 2001. december 31. között születettek a nevelési
tanácsadó szakvéleménye alapján meg óvodában maradhatnak.
3. 2002. január 1. és május 31. között születettek szülői döntés alapján
beírathatók az általános iskolába.
Szülő kérelmére:

2002. május 31. és december 31. között születettek is megkezdhetik
általános iskolai tanulmányaikat

Intézményneve

Barackvirág Óvoda
Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Óvoda
Összesen:
Szent Erzsébet Óvoda

Tanköt
eles
korú

66 fő
48 fő
68 fő
181 fő
21 fő

1.

2.

18 fő
11 fő
21 fő
50 fő
6 fő

25 fő
17 fő
23 fő
65 fő
11 fő

3.

22 fő
20 fő
24 fő
66 fő
4 fő

2008. szeptemberében előre
láthatólag megkezdi
tanulmányait az általános
iskolában
(óvodai felmérés alapján):
43-50 fő
28-38 fő
44-50 fő
115-138 fő
19 fő

A közoktatási intézmények ésszerű és gazdaságos működtetéséhez a fokozódó gazdasági
terhek enyhítése érdekében a következő feladatokat, javasolt intézkedéseket terjesztjük a
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Tisztelt Képviselő-testület elé:
Óvodák:
Tapolcán 4 óvodai működik 3 önkormányzati fenntartásban 1, pedig a Veszprémi Érsekség
fenntartásában, a megállapított férőhelyek száma összesen 655 fő. A 3 önkormányzati
fenntartásban működő óvodában megállapított férőhelyeinek száma 555 fő.
Az intézmények kihasználtsága
2004/2005. nevelési évben
2005/2006. nevelési évben
2006/2007. nevelési évben
2007/2008. nevelési évben

89 %
86 %
86 %
91%

A 2008/2009. nevelési évben, és az elkövetkező időszakban valószínűleg a 91%-os
kihasználtság jelentősen nem fog változni, az óvodákban csökkenés nem várható, mivel a
2004-ben születtek közül még közel 50 kisgyermek nem jár óvodába, a 2005-ben
születettekkel (164 fő) együtt 2008/2009-es nevelési évben a kimenő létszámnak meg felelően
(várhatóan 115-138 fő között lesz) tudnak az óvodák gyermekeket fogadni.
A fokozatosan csökkenő lehívható központi normatíva és az évről évre növekvő
önkormányzati hozzájárulás következményeként az intézményi rendszer újragondolása
időszerűvé vált.
Általános Iskolák:
Tapolcán 4 általános iskola működik, 3 önkormányzati fenntartásban 1, pedig a Veszprémi
Érsekség fenntartásában, a megállapított férőhelyek száma összesen 2150 fő. A 3
önkormányzati fenntartásban működő általános iskola alapító okirat szerinti férőhelyeinek
száma 1810 fő.
Az intézmények kihasználtsága
2004/2005. tanévben
91 %
2005/2006. tanévben
84 %
2006/2007. tanévben
78 %
2007/2008. tanévben
74 %
2008/2009. tanévben előre láthatólag
71 %-ra csökken.
Az intézményi összevonás után várható kihasználtsági mutató 90 % körüli lesz.
Beiratkozás: Beiratkozott első osztályosok.
2005 Osztályok 2006/ Osztályok 2007/
Intézmény neve
/2006

Batsányi J. M-A Két.
Ált. Isk.
Bárdos L. Ált Isk.
Kazinczy F. Ált Isk.
Összesen:
Nagyboldogasszony
R. K. Ált. Isk.

száma

2007

száma

2008

28

1

43

2

25

50
78
156
28

2
3
6
1

45
59
147
16

2
3
7
1

44
62
131
18

Osztályok
száma

1

2008/
2009
terv.

Osztályok
száma
terv

24-28

1

2
24-28
3
67-82
6 115-138
1
20

1
3
5
1

A következő tanévben a 2001-es születésű gyermekek tankötelesek, a születési adatok alapján
látható, hogy gyermek létszám tovább csökken ebben az évben, az óvodai előzetes felmérés
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kicsit nagyobb létszámot mutat a beiratkozás tekintetében, mint az előző tanévben, de ez szám
sajnos nagyban függ a szülői döntéstől
A 2004. óta eltelt időszakban megállapítható, hogy az általános iskolák esetében a
rendelkezésre álló férőhelyek kihasználtsága folyamatosan csökkent, ennek következtében
nőtt az egy gyermekre jutó kiadások összege, ami intézkedéseket tesz indokolttá.
A fokozatosan csökkenő lehívható központi normatíva és az évről évre növekvő
önkormányzati hozzájárulás következményeként az intézményi rendszer újragondolása
időszerűvé vált.
Összehasonlító táblázat a 2007. október 1-jei adatokat figyelembe véve a lehívható
normatívák közötti különbségek:
Intézmény
Óvoda

1. év
2. év
3. év
Összesen:
Különbség:
Iskola 1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.
Összesen:
Különbség:
Összesen
óv+ isk.
Különbség

Létszám (2007.
okt. adat alapján
116
121
267
504

2006/2007

2007/2008

2008/2009

23 084 000 Ft
24 079 000 Ft
53 133 000 Ft
100 296 000 Ft

131
145
142
168
179
187
187
203
1342

26 724 000 Ft
29 580 000 Ft
28 968 000 Ft
34 272 000 Ft
37 948 000 Ft
39 644 000 Ft
39 644 000 Ft
43 036 000 Ft
279 816 000 Ft

19 966 500 Ft
24 502 499 Ft
54 067 499 Ft
98 536 498 Ft
1 759 502 Ft
19 088 571 Ft
26 534 999 Ft
25 985 999 Ft
37 217 250 Ft
30 760 760 Ft
36 955 875 Ft
41 962 800 Ft
45 553 200 Ft
264 059 454 Ft
15 756 546 Ft
362 595 952 Ft

19 996 500 Ft
20 827 125 Ft
54 067 499 Ft
94 891 124 Ft
5 404 876 Ft
19 088 571 Ft
21 128 571 Ft
25 985 999 Ft
37 217 250 Ft
30 760 760 Ft
32 135 543 Ft
41 962 800 Ft
45 553 200 Ft
253 832 694 Ft
25 983 306 Ft
348 723 818 Ft

17 516 048 Ft

31 388 182 Ft

380 112 000 Ft

Tapolca Város Önkormányzatának az intézményenkénti normatíván felüli többletköltsége:
Intézmény neve
Barackvirág
Óvoda
Kertvárosi
Óvoda
Szivárvány
Óvoda
Óvodák
összesen:

2004. évi tény
eFt

2005. évi tény
eFt

2006. évi tény
eFt

2007. évi terv
eFt

24 928

31 301

34 553

32 589

33 904

32 255

38 857

38 816

27 375

32 738

40 197

42 430

86 207

96 294

113 607

113 835
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Intézmény neve
Batsányi J. Ált.
Isk.
Bárdos L. Ált
Isk.
Kazinczy F. Ált
Isk.
Ált.
Isk.
összesen:

2004. évi tény
eFt
15 327

2005. évi tény
eFt
24 412

2006. évi tény
eFt
39 819

2007. évi terv
eFt
39 246

34 867

40 186

54 581

50 272

17 175

33 458

53 741

49 047

67 369

98 056

148 141

138 565

A kihasználtság további csökkenése a 2008/2009-es tanévre is várható, mivel a Bárdos Lajos
Általános Iskolában a mutatók szerint, egy esetleg két első osztály indítása válik lehetővé,
viszont három osztály hagyja el az iskolát. A születési mutatók az azt következő években
stagnálást mutatnak, de a vidéki településekről eddig érkező osztálynyi tanuló is kieshet a
rendszerből.
Ennek következtében az általános iskolai osztályok száma
2004/2005. tanévben
64
2005/2006. tanévben
60
2006/2007. tanévben
57
2007/2008. tanévben
55
2008/2009. tanévben
53 osztály.
A tanuló létszám, ennek következtében az osztályok számának csökkenése szükségessé teszi
az általános iskolák átszervezését.
Pályázati lehetőségek:
Tapolca Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett
Közoktatási Infrastruktúrális Fejlesztési támogatásra szeretne pályázni. A pályázat
beadásának egyik alapfeltétele a pályázandó intézmény 80 % -os kihasználtsága. Az általános
iskolák közül ezt az értéket csak a Kazinczy Ferenc Általános Iskola éri el. Az intézmény 2.
éve 24 osztállyal működik, de az osztálylétszámok csökkenése miatt a kihasználtsága is 83%ról 80 %-ra esett vissza.
Kistérségi bejáró gyermekek (Raposka) után járó lehívható normatíva
Mivel Tapolca város a 10 000 lakos feletti kategóriába tartozik a kistérségi lehívható
normatíva esetében a Kt. 3. számú melléletében található minimális áltag csoport és osztály
létszámoknak meg kell felelnie, ami
Óvoda:
20 fő
1-4 évf.
21 fő
5-8 évf.
23 fő
amennyiben bármely évfolyamon az áltag létszám ez alá kerül a kistérségi normatívát nem
tudjuk lehívni egyetlen egy raposkai gyermek után sem. A születési adatokat és az óvodai
létszámokat figyelembe véve az első évfolyamon 5 osztálynál többet indítani nem
gazdaságos, viszont az 5 osztály elosztása az általános iskolák között már 3 intézmény
működtetését teszi gazdaságtalanná.
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Tapolca Város Önkormányzata, mint az alapító jogutódja az államháztartásról szóló1992.
évi XXXVIII. tv.(továbbiakban: Átv.)
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.
(3) A költségvetési szerv alapításáról alapító okiratban, megszüntetéséről megszüntető
jogszabályban, határozatban, okiratban (a továbbiakban együtt: megszüntető okirat) kell
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.”
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: 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 színvonalon
történő további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére - a
szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független szakértőre - a 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.”
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
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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 két fordulóban
megoldani.
I.
I. 1.
A Tisztelt testület dönt az óvodák és az általános iskolai intézmények átszervezésének
szükségességéről. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az átszervezéshez
szükséges intézkedések, dokumentációk, engedélyek, szakvélemények beszerzésére.
I.2.
Az előterjesztés következő részében felvázolt intézményi átszervezések változataiból
kiválasztja a gazdaságilag és szakmailag a legmegfelelőbb lehetőséget.
II.
A Tisztelt testület az előző testületi ülésen kiválasztott és megszavazott intézményi
átszervezés változat alapján dönt a szükséges intézkedésekről.

Intézményi átszervezés lehetséges változatai:
Tapolca Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó közoktatási feladtok területén az
óvodai ellátásra és az alapfokú oktatásra vonatkozóan a

A: 3 óvoda+3 általános iskola= 1 többcélú közoktatási intézmény
A három fenntartásában működő önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként működő óvodát, illetve a három szintén fenntartásában működő önálló
jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő általános
iskolát összevonja, egy igazgatás alá helyezi. A hat intézmény közül egyet kijelöl, mint
székhely intézmény, a többit pedig tagintézmény, illetve telephelyként működteti tovább.
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A. 1.

A. 2.

Tapolca Város Önkormányzata mind három óvodát, és mindhárom iskolát
megszüntetné, majd egy új intézményt hozna létre (jogutódintézmény). Az eddigi
egyik feladatellátási helyet jelölné ki az új intézmény székhely intézményévé, a
másik ötöt, pedig hozzácsatolná tagintézményként (telephelyként).
az egyik intézményt kijelölné – befogadó intézmény-székhely intézménnyé, ami
nem szűnik meg (jogutódintézmény), a másik öt intézményt pedig megszüntetné és
hozzácsatolná a székhely intézményhez tagintézményként (telephelyként).

A jelenlegi (1.) és az átszervezést (2.) követően a magasabb- vezető, vezető, illetve a
technikai személyzet (iskolatitkár) alakulása:
1.
igazgató Igazgató- Tagintézmény- Iskolatitkár
Intézmény
ÖSSZESEN
helyettes
Vezető
neve
(telephelyvezető)
Batsányi J. M1
1
-2
4
A Két. Ált. Isk.
Bárdos L. Ált
1
2
-2
5
Isk.
14 fő
Kazinczy F. Ált
1
2
-2
5
Isk.
Barackvirág
1
1
-1
3
Óvoda
Kertvárosi
1
1
-1
3
Óvoda
10 fő
Szivárvány
1
1
1
1
4
Óvoda
6
8
1
9
24 fő
Összesen:
2.
Intézmény
neve
Összevont
Intézmény

igazgató Igazgatóhelyettes
1

3

Tagintézmény- Iskolatitkár
Vezető
(telephelyvezető)
7
6

ÖSSZESEN

--

17 fő

A technikai személyzet (takarítónő, portás, karbantartó) létszámának csökkentése nem
ajánlott, mivel az intézmények területe nem csökkent, így azok takarítása, karbantartása már
jelenleg is a minimumon létszámmal működik.
Az óvodák, illetve az iskolák közötti szakmai átjárhatóság nem oldható meg a két különböző
nevelési -oktatási forma következtében, nem oldható meg az áttanítás, illetve a helyettesítés
sem.
Külön kell kezelni a két nevelési szakasz csoport és tantárgy felosztását is. Az átjárhatóság
óvoda és általános iskola között nem lehetséges, figyelembe véve a különböző pedagógusi
képesítési, képzettségi követelményeket.
Szakmailag ezt a variációs lehetőséget kevésbe lehet alátámasztani.
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Intézményi alkalmazotti létszámok, órakedvezmények:
1.
Intézmény
Alkalmazot Igazgató/ Igazgató- Szaksze
Közalk.
Ifj.véd. Könyv
neve
ti létszám
Óra
hely/
rvezet/
Tanács/
felelős/
táros
fő
kedvezm órakedve órakedv órakedvez. órakedve
ény
z.
ez.
z.
Batsányi J. MA Két. Ált. Isk.
35
1/18
1/14
1/2
3/7
1/11
1
Bárdos L. Ált
Isk.
40
1/18
2/28
1/2
3/7
1/11
1
Kazinczy F. Ált
Isk.
50
1/18
2/28
1/2
3/7
1/11
1
Barackvirág
Óvoda
23
1/26
1/8
1/0,5
3/10
--Kertvárosi
Óvoda
23
1/26
1/8
1/2
3/10
--Szivárvány
Óvoda
26
1/26
2/16
1/2
3/10
--Összesen:

197 fő

6/132

9/102

6/10,5

18/51

3/33

3

2.
Intézmény
neve

Összevont
Intézmény
Óra
kedvezmény
különbségek

Alkalmazot Igazgató/ Igazgató- Szaksze
Közalk.
Ifj.véd. Könyv
ti létszám
Óra
hely/
rvezet/
Tanács/
felelős/
táros
fő
kedvezm órakedve órakedv órakedvez. órakedve
ény
z.
ez.
z.
4/32
1/18
6/84
/9
5/13
2/22
2
150,5 óra

114

-14

1,5

38

11

--

Intézményi felépítés:
Kt. „33. § (1) bekezdése alapján A többcélú intézmény lehet
a) egységes iskola vagy összetett iskola,
b) közös igazgatású közoktatási intézmény,
c) általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK),
d) egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény,
e) egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény.
(2) Többcélú intézmény akkor létesíthető, ha a létesítés és a működés anyagi, tárgyi,
technikai és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak.”
„(4) A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.
A közös igazgatású közoktatási intézményben egységes vagy összetett iskola feladatait ellátó
intézményegység is működhet. A közös igazgatású közoktatási intézményben egységes
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményegység is működhet. A közös igazgatású
közoktatási intézményben a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, - e törvény 121. § (1)
bekezdésének 25. pontjában felsorolt - nem közoktatási tevékenységet ellátó
intézményegység is működhet.”
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„(6) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői megbízást az
kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői megbízásához
szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket az e
bekezdésben szabályozott vezetői megbízás esetén is alkalmazni kell.
(7) A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot és egy pedagógiai
programot, az általános művelődési központban pedagógiai-művelődési programot kell
készíteni.
(8) A közös igazgatású közoktatási intézményben a pedagógiai program alapján, az
általános művelődési központban a pedagógiai-művelődési program alapján a különböző
tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket
összehangolják.
(9) A közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános művelődési központ vezetését,
az intézményegységek munkájának összehangolását - az egyes intézményegységek azonos
számú képviselőiből álló - igazgatótanács segíti, továbbá vezetői és szakértői testület
segítheti. Az igazgatótanács - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesz a
munkáltatói jogkör gyakorlásában.
(10) A közös igazgatású közoktatási intézményben és az általános művelődési központban az érdekeltek egyhangú döntése alapján - egységes, minden intézményegységre kiterjedő
jogkörrel működő intézményi szülői szervezet (közösség), az általános művelődési
központban ÁMK szülői szervezet (közösség); intézményi diákönkormányzat, az általános
művelődési központban ÁMK diákönkormányzat; intézményi szék, az általános művelődési
központban ÁMK szék, vagy intézményegységenként működő szülők óvodai, iskolai,
kollégiumi szervezete (közössége); iskolai, kollégiumi diákönkormányzat; óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék hozható létre.”
Az alaptevékenység és az intézménytípus szoros kapcsolatban áll egymással, mivel az
alaptevékenység határozza meg az intézmény típusát. Az óvodai nevelés feladatait látja el az
óvoda, az iskolai nevelés feladatait látják el az iskolák. Amennyiben a fenntartó a meglévő
alaptevékenységet változtatja, kiegészíti, ez általában együtt jár az intézménytípus váltásával.
Az alaptevékenységek körének bővítése egy intézményen belül többnyire többcélú intézmény
létrehozásával oldható meg. Abban az esetben például, ha a fenntartó az általános iskola
tevékenységét bővíti az óvodai neveléssel, többcélú intézményt kell létrehoznia, melynek
formája a közös igazgatású közoktatási intézmény lehet.
Az alapvető fogalmakat a Kt. 121. § (1) bekezdése a következők szerint határozza meg
„18. intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a közoktatási intézmény, többcélú
intézmény alapfeladatát (például óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés,
nevelési tanácsadás, könyvtári szolgáltatás) látja el;
„35. székhely: az az alapító okiratban meghatározott, a közoktatási intézmény
alaptevékenységének ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol a közoktatási intézmény
képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye található;”
„36. tagintézmény: a székhelyen kívül - azonos vagy más településen - működő - azonos
vagy különböző feladatot ellátó - intézményegység, ha a székhelytől való távolság, a
feladatok jellege miatt az irányítási, képviseleti feladatok a székhelyről nem vagy csak
részben láthatók el;”
„37. tagozat: az óvodában, iskolában az alapfeladattal megegyező felnőttoktatásra, sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére, illetve sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatására, nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésére, iskolai
oktatására, két tanítási nyelvű iskolai oktatásra létrehozott intézményegység;”
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„44. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti
egység (tagintézmény, kihelyezett osztály, csoport, műhely, gyakorlóhely, iroda, napközi,
tanulószoba, konyha stb.) elhelyezését szolgáló feladatellátási hely;”
A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet
4. § (6) bekezdése alapján „Az intézmény tagintézménye kiegészítő megkülönböztető
megjelölést használhat (például: Németh László Általános Iskola Kossuth téri tagintézménye,
Napsugár Óvoda 1. számú tagintézménye).”

Ha a fenntartó döntéseként a telephelyen működő tagintézménynek van hivatalos neve, akkor
figyelemmel kell lenni arra, hogy a hivatalos nevet vagy annak rövidebb alakját ún.
előtagként fel kell tüntetni a tagintézmény által használt névben.
A székhelyintézmény az alapító okiratának módosítása során újabb feladatellátási helyekkel,
feladatokkal bővül. A névhasználat ebben az esetben alakulhat úgy, hogy nem változik, illetve
tevékenység bővülés esetén módosul a jogszabály szerinti megnevezés rész. Egyes
telephelyeken a fenntartói döntés eredményeként tagintézmény hozható létre. A tagintézmény
neve kettő részből áll, a hivatalos név képezi az első részt, majd a tagintézményben ellátott
összes feladat jogszabály szerinti megnevezése. Amennyiben egy intézményen belül azonos
feladatokra több tagintézmény működik, akkor szükség lehet az egyedi megkülönböztetésre.
A megkülönböztetés leggyakrabban szám, a közterület, település neve.
A tagintézményi névhasználat nem kötelező. Meg kell nézni azt, szükség van-e egy újabb
névre, ugyanis a tanuló bizonyítványában szereplő nevet az intézmény hivatalos nevéből is
lehet képezni, és ez jár a legkevesebb adminisztrációval.
A hivatalos névnek nem lehet része sem a "centrum+, sem az "igazgatóság", sem az "integrált
intézmények" kifejezés. Nem egyeztethető össze a Rendelet rendelkezéseivel az olyan név,
mint például az "Óvodák Igazgatósága".
A FELSOROLÁSBAN SZEREPLŐ NEVEK CSAK MINTÁNAK SZOLGÁLNAK
TERVEZET:

A. 1.
Intézmény felépítése, szervezeti egysége
Neve:
Tapolcai Alapfokú Nevelési- Oktatási Intézmény vagy
Tapolcai Közoktatási Intézmény
Székhely:
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Intézményegység

Példa:
1. Tagintézménye:

Telephely:
3. Tagintézménye:
Telephely:

Tapolcai Alapfokú Nevelési- Oktatási Intézmény
Bárdos Lajos Általános Iskolája
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Tapolcai Alapfokú Nevelési- Oktatási Intézmény
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és
Sportiskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Tapolcai Alapfokú Nevelési- Oktatási Intézmény
Barackvirág Tagóvodája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
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A. 2.
Neve:
Székhely:
Példa:
1. Tagintézménye:

Telephely:
2. Tagintézménye:
Telephely:
3. Tagintézménye:
Telephely:
4. Tagintézménye:
Telephely:

B:

Bárdos Lajos Általános Iskola és Óvoda
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Bárdos Lajos Általános Iskola és Óvoda
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és
Sportiskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Bárdos Lajos Általános Iskola és Óvoda
Kazinczy Ferenc Általános Iskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.
Bárdos Lajos Általános Iskola és Óvoda
Barackvirág Tagóvodája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Bárdos Lajos Általános Iskola és Óvoda
Szivárvány Tagóvodája
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

3 óvoda= 1 óvoda
3 általános iskola= 1 általános iskola

Óvodák:
A három fenntartásában működő önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként működő óvodát, összevonja és a fenntartásában egy önálló jogi
személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő óvodát hozna
létre. A jelenlegi három óvoda közül egyet kijelölne, mint székhely óvoda a másik kettő,
pedig telephelyként működne tovább.
B. 1. Tapolca Város Önkormányzata mind három óvodát megszüntetné, majd új óvodát
hozna létre (jogutódintézmény). Az eddigi egyik feladatellátási helyet jelölné ki az
új óvoda székhely intézményévé, a másik kettőt, pedig hozzácsatolná
tagintézményként (telephelyként).
B. 2. az egyik óvodát kijelölné -befogadó óvoda- székhely óvodává (jogutódintézmény), ami
nem szűnik meg, a másik kettő intézményt megszüntetné és hozzácsatolná a
székhely óvodához tagintézményként (telephelyként).
A jelenlegi (1.) és az átszervezést (2.) követően a magasabb- vezető, vezető, illetve a
technikai személyzet (iskolatitkár) alakulása:
1.
Intézmény igazgató Igazgató- Tagintézmény- Iskolatitkár
ÖSSZESEN
neve
helyettes
Vezető
(telephelyvezető)
Barackvirág
1
1
-1
3
Óvoda
Kertvárosi
1
1
-1
3
10 fő
Óvoda
Szivárvány
1
1
1
1
4
Óvoda
3
3
1
3
10 fő
Összesen:
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2.
Intézmény
neve

igazgató Igazgatóhelyettes

Összevont
Óvoda

1

1

Tagintézmény- Iskolatitkár
Vezető
(telephelyvezető)
3
2

ÖSSZESEN

--

7 fő

Intézményi alkalmazotti létszámok, órakedvezmények:
1.
Intézmény
Alkalmazot Igazgató/ Igazgató- Szakver Közalkalm
neve
ti létszám órakedve
hely/
v.
azotti
fő
z.
órakedve
tanács
z.
Barackvirág
Óvoda
23
1/26
1/8
1/0,5
3/10
Kertvárosi
Óvoda
23
1/26
1/8
1/2
3/10
Szivárvány
Óvoda
26
1/26
2/16
1/2
3/10
Összese:
72
3/78
4/32
3/4,5
9/30
2.
Intézmény
Alkalmazot Igazgató/ Igazgató- Szakver Közalkalm
neve
ti létszám órakedve
hely/
v.
azotti
fő
z.
órakedve
tanács
z.
Összevont
Óvoda
1/26
4/32
3/6
3/10
Óra
kedvezmény
70,5
52
0
-1,5
20
különbségek

A FELSOROLÁSBAN SZEREPLŐ NEVEK CSAK MINTÁNAK SZOLGÁLNAK
TERVEZET: Példa:

B. 1.
Neve:
Székhely:

Tapolcai Óvodák
8300 Tapolca, Darányi u. 6

Intézményegység

Tapolcai Óvodák
Kertvárosi Óvodája
8300 Tapolca, Darányi u. 6.

1. Tagintézménye:

Tapolcai Óvodák,
Barackvirág Tagóvodája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Telephely:
2. Tagintézménye:
Telephely:

Tapolcai Óvodák
Szivárvány Tagóvodája
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
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B. 2.
Neve:
Székhely:

Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi u. 6

1. Tagintézménye:

Kertvárosi Óvoda,
Barackvirág Tagóvodája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Telephely:
2. Tagintézménye:
Telephely:

Kertvárosi Óvoda,
Szivárvány Tagóvodája
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Iskolák:
A három szintén fenntartásában működő önálló jogi személyként, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként működő általános iskolát összevonja és a fenntartásában
egy önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő
általános iskolát hozna létre. A jelenlegi három iskola közül egyet kijelölne, mint székhely
általános iskola a másik kettő, pedig telephelyként működne tovább.
B. 3. Tapolca Város Önkormányzata mind három általános iskolát megszüntetné, majd új
általános iskolát hozna létre (jogutódintézmény). Az eddigi egyik feladatellátási
helyet jelölné ki az új iskola székhely intézményévé, a másik kettőt, pedig
hozzácsatolná tagintézményként (telephelyként).
B. 4.
az egyik iskolát kijelölné -befogadó iskola- székhely iskolává (jogutódintézmény),
ami nem szűnik meg, a másik kettő intézményt megszüntetné és hozzácsatolná a
székhely iskolához tagintézményként (telephelyként).
A jelenlegi (1.) és az átszervezést (2.) követően a magasabb- vezető, vezető, illetve a
technikai személyzet (iskolatitkár) alakulása:
1.
Intézmény igazgató Igazgató- Tagintézmény- Iskolatitkár
ÖSSZESEN
neve
helyettes
Vezető
(telephelyvezető)
Batsányi J. M1
1
-2
4
A Két. Ált. Isk.
Bárdos L. Ált
1
2
-2
5
14 fő
Isk.
Kazinczy
F.
1
2
-2
5
Ált Isk.
Összesen:
3
5
-6
14 fő
2.
Intézmény igazgató Igazgató- Tagintézmény- Iskolatitkár
ÖSSZESEN
neve
helyettes
Vezető
(telephelyvezető)
Összevont
1
1
4
4
10 fő
Általános
Iskolák
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Intézményi alkalmazotti létszámok, órakedvezmények:
1.
Intézmény
Alkalmazot Igazgató/ Igazgató- Szakver Közalkalm Ifjúságvé Könyvtár
neve
ti létszám
Óra
hely/
v./ óra
azotti
delmi
os
fő
kedvezm
Óra
Kedvez. Tanács/
felelős/
ény
kedvez.
órakedvez. órakedv.
Batsányi J. MA Két. Ált. Isk.
35
1
1/18
1/14
1/2
3/7
1/11
Bárdos L. Ált
Isk.
40
1/18
2/28
1/2
3/7
1/11
1
Kazinczy F. Ált
Isk.
50
1/18
2/28
1/2
3/7
1/11
1
Összesen:
125
3/54
5/70
3/6
9/21
3/33
3
2.
Intézmény
neve

Alkalmazot Igazgató/ Igazgató- Szakver Közalkalm Ifjúságvé Könyvtár
ti létszám
Óra
hely/
v./ óra
azotti
delmi
os
fő
kedvezm
Óra
Kedvez. Tanács/
felelős/
ény
kedvez.
órakedvez. órakedv.

Összevont
Intézmény:
Óra
kedvezmény
különbségek

59,5

1/18

5/70

2/3,5

5/11

2/22

36

0

2,5

10

11

2

A magasabb vezető és helyettesei között a szakmai feladatok megosztása egységes szemlélet
kialakítását tenné lehetővé, ami a vezetői munka hatékonyságának növelését eredményezné.
Lehetővé válna a humán erőforrással történő egységes szempontok szerinti gazdálkodás.
A technikai személyzet (takarítónő, portás, karbantartó) létszámának csökkentése nem
ajánlott, mivel az intézmények területe nem csökkent, így azok takarítása karbantartása már
jelenleg is a minimumon létszámmal működik.
Az oktatás szervezési folyamatokat figyelembe véve a három óvoda összevonása egy óvodává
és a három alapfokú oktatást biztosító iskola összevonása egy iskolává praktikusabb és
oktatási szintek közötti különbségek is jobban kezelhetők.
Általános Iskolák:
A FELSOROLÁSBAN SZEREPLŐ NEVEK CSAK MINTÁNAK SZOLGÁLNAK
TERVEZET: Példa:

B. 3.
Neve:
Székhely:

Tapolcai Általános Iskolák
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

Intézményegység

Tapolcai Általános Iskolák
Bárdos Lajos Általános Iskolája
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
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1. Tagintézménye:

Telephely:
2. Tagintézménye:
Telephely:

Tapolcai Általános Iskolák
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és
Sportiskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Tapolcai Általános Iskolák
Kazinczy Ferenc Általános Iskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

B. 4.
Neve:
Székhely:

Bárdos Lajos Általános Iskola
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

1. Tagintézménye:

Bárdos Lajos Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és
Sportiskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Telephely:
2. Tagintézménye:
Telephely:

Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Általános Iskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

A különböző átszervezési módokban rejlő előnyök és hátrányok összevetése
Szer
vezési
forma

A

B

Előnyök

- a körzethatárok eltörlése az intézmény
költségvetésének szempontjából
- órakedvezmények csökkenthetők

- vezetés szempontjából ebben a
formában még átlátható az intézmény
- szakos ellátottság jobban biztosított
- helyettesítés jól megoldható, áttanítási
lehetőség a tagintézmények között
- órakedvezmények csökkenthetők
- a körzethatárok eltörlése
- költséghatékony működtetés

Hátrányok

- sok telephely 7
- 1900 gyermek
- 180 alkalmazott
- sok kicsi intézmény
- vezetői
kontroll
nehezen
megvalósítható
- óvoda iskola nem áttanítható
- az iskolaválasztás szempontjából
kedvezőtlen lehet a körzethatárok
eltörlése
- az iskolaválasztás szempontjából
kedvezőtlen lehet a körzethatárok
eltörlése
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Intézményvezetői feladatok:

1. A közoktatási intézmények összevonása történhet egyrészt oly módon, hogy valamennyi,
az összevonással érintett intézményt megszünteti a fenntartó és új intézményt hoz létre, ebben
az esetben valamennyi magasabb vezetői beosztásra szóló megbízást is meg kell szüntetni;
ennek megfelelően pályázatot kell kiírni az összevont intézmény vezetői feladatainak
ellátására. A megszűnő intézmények igazgatóinak magasabb vezetői megbízatását 2008.
július 1. napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv.
23. §-ában foglaltak alapján – vissza kell vonni
Az új intézmény magasabb vezetői állásának betöltésére nyilvános pályázat kiírása szükséges,
amelynek lebonyolítása több hónapot vesz igénybe, ezért az összevont intézmény magasabb
vezetői feladatok betöltéséhez szükséges pályázat kiírását a decemberi testületi ülésen
napirendre kell tűzni.

2. Ha az összevonandó intézmények egyike nem kerül megszüntetésre, hanem ehhez
"csatolják" tagintézményként a többi közoktatási intézményt, nem szükségszerű
intézményvezetői pályázat kiírása, annak az intézménynek a vezetője, amelyet nem szüntetett
meg a fenntartó, az eredeti megbízása lejártáig továbbra is elláthatja - már az összevont
intézmény egészére - a magasabb vezetői feladatokat.
Az intézmény megszüntetésével, a másik intézménybe történő beolvasztásával, a megszűnő
intézmény intézményvezetői megbízatását 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.
Nincs jogi akadálya annak, hogy valamelyik intézményegység vezetője továbbra is ellássa a
intézmény első számú vezetőjének feladatait - természetesen akkor, ha a többcélú intézmény
vezetőjére előírt feltételeknek is megfelel - megfontolandó azonban, hogy a mennyiségileg és
minőségileg is megnövekedett vezetői feladatok nem indokolják-e az új pályázat kiírását.
Ebben a kérdésben a fenntartó dönthet.
A beosztott pedagógusok munkajogi helyzete:
A korábban önálló intézmények megszüntetése minden esetben jogutódlással indokolt. Az
összevonás a beosztottak tekintetében azt jelenti, a kinevezésük csupán annyiban módosul,
hogy megváltozik a munkáltató (az intézmény) neve és címe, illetőleg legtöbb esetben a
munkáltatói jogok gyakorlójának a személye is.
Amennyiben létszámcsökkentést rendel el a fenntartó, azt a jogutód intézmény hajtja végre.

A Tapolca Város Önkormányzata, illetve Raposka Község Önkormányzata fenntartásában
működő (mikró térségi közoktatási megállapodás) közoktatási intézmények ilyen jellegű
átszervezése után remélhetőleg nagyobb lehetőség adódik a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulással egy olyan megállapodás megkötésére, amely lehetővé teszi a 2009. évi
költségvetési törvényből adódó lehetőségek kiaknázására.
18

Intézmény megszüntetés, átszervezés esetén:
Mellékletek:
Szakvélemények, vélemények
Az intézményi átszervezés előkészítése során beszerzendő 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.)
2. Megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét.
3. Intézmény: Kt. 102. § (3) bekezdése alapján
az intézmény alkalmazotti közösségének,
az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),
az iskolai diákönkormányzatnak véleményét.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az intézményi rendszer helyzetelemzését, a felvázolt átszervezési lehetőségét, azok
megvalósíthatóságát, gazdaságosságát, szakmai szempontjait figyelembe véve a következő
javaslatot tartjuk a legoptimálisabbnak:

B:

3 óvoda= 1 óvoda
3 általános iskola= 1 általános iskola

B. 1. Tapolca Város Önkormányzata mind három óvodát megszüntetné, majd új óvodát
hozna létre (jogutódintézmény). Az eddigi egyik feladatellátási helyet jelölné ki az
új óvoda székhely intézményévé, a másik kettőt, pedig hozzácsatolná
tagintézményként (telephelyként).
A FELSOROLÁSBAN SZEREPLŐ NEVEK CSAK MINTÁNAK SZOLGÁLNAK
TERVEZET: Példa:

B. 1.
Neve:
Székhely:

Tapolcai Óvodák
8300 Tapolca, Darányi u. 6

Intézményegység

Tapolcai Óvodák
Kertvárosi Óvodája
8300 Tapolca, Darányi u. 6.

1. Tagintézménye:

Tapolcai Óvodák,
Barackvirág Tagóvodája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Telephely:
2. Tagintézménye:
Telephely:

Tapolcai Óvodák
Szivárvány Tagóvodája
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
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B. 3. Tapolca Város Önkormányzata mind három általános iskolát megszüntetné, majd új
általános iskolát hozna létre (jogutódintézmény). Az eddigi egyik feladatellátási
helyet jelölné ki az új iskola székhely intézményévé, a másik kettőt, pedig
hozzácsatolná tagintézményként (telephelyként).
A FELSOROLÁSBAN SZEREPLŐ NEVEK CSAK MINTÁNAK SZOLGÁLNAK
TERVEZET: Példa:

B. 3.
Neve:
Székhely:

Tapolcai Általános Iskolák
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

Intézményegység

Tapolcai Általános Iskolák
Bárdos Lajos Általános Iskolája
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

1. Tagintézménye:

Tapolcai Általános Iskolák
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és
Sportiskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Telephely:
2. Tagintézménye:
Telephely:

Tapolcai Általános Iskolák
Kazinczy Ferenc Általános Iskolai Tagiskolája
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.102. § (2) bekezdése
a) pontja értelmében a feladatok célszerűbb megszervezése és ellátása
érdekében a fenntartásában működő óvodai nevelést biztosító
intézményhálózat átszervezését rendeli el.
Határidő:
Felelős:

2007. december 1.
polgármester

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.102. § (2) bekezdése
a) pontja értelmében a feladatok célszerűbb megszervezése és ellátása
érdekében a fenntartásában működő alapfokú oktatást biztosító
intézményhálózat átszervezését rendeli el.

Határidő:
Felelős:

2007. december 1.
polgármester
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III.
Tapolca Város Önkormányzata mind három óvodát megszünteti,
majd új óvodát hoz létre (jogutódintézmény). Az eddigi egyik
feladatellátási helyet ki jelöli az új (jogutódintézmény) óvoda
székhely intézményévé, a másik kettőt, pedig hozzácsatolja
tagintézményként (telephelyként).
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, és az érintett óvodák vezetőit, az
átszervezéssel kapcsolatos intézkedések előkészítésére és az
átszervezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére.

Határidő:
Felelős:

2007. december 1.
polgármester

IV.
Tapolca Város Önkormányzata mind három általános iskolát
megszünteti, majd új általános iskolát hoz létre (jogutódintézmény).
Az eddigi egyik feladatellátási helyet jelöli ki az új
(jogutódintézmény) iskola székhely intézményévé, a másik kettőt,
pedig hozzácsatolja tagintézményként (telephelyként).
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, és az érintett általános iskolák
vezetőit, az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések előkészítésére és
az átszervezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére.

Határidő:
Felelős:

2007. december 1.
polgármester

V.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét az intézményátszervezéshez szükséges
engedélyek, szakvélemények beszerzésére.

Határidő:
Felelős:

2007. december 1.
polgármester

Tapolca, 2007. november 16.
Ács János sk.
polgármester
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