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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
2015. május 15-én - a május 19-i rendkívüli testületi ülés anyagának kiküldése után - e-mailben, 
postai úton pedig 2015. május 18-án érkezett hivatalunkhoz a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ levele, melyben jelezték, hogy a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Intézményben (8297 Tapolca- Diszel, Templom 
tér 3.) intézményátszervezésnek minősülő változtatásokat kezdeményeznek. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja 
alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai 
alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)- j) pontjának felsoroltak bármelyikével jár. 
Az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)- j) pontja alapján a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai 
alapdokumentuma tartalmazza: 

„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,” 



Az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerint a fenntartó, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést az 
intézményátszervezésről. 
 
Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó ezen intézkedések meghozatala előtt 
kikéri a működtető önkormányzat véleményét. 
 
Az intézményátszervezést az indokolja, hogy 2015-től a Nemzetgazdasági Minisztérium új 
háttérintézménye, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (új fenntartó) mintegy 500 
szakképző iskolát vesz át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól. 
 
A szakképzés átszervezése miatt az intézmény által ellátott szakiskolai nevelés-oktatás 
alapfeladat a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (annak háttérintézményéhez), mint új 
fenntartóhoz kerül.  
 
A szakképzés átszervezése érinti az intézmény általános iskolai feladatait is, ahol 
önkormányzatunk a működtető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény működtetői feladatát ellátó 
önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ a Szász Márton 
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Intézményben 
(8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.) 
intézményátszervezést hajt végre. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester   

 
 
Tapolca, 2015. május 18. 
 
             Dobó Zoltán 
             polgármester 
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