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Stolár Mihály a Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Szász Márton Általános Iskolára (8300 Tapolca,
Iskola u. 5.) (továbbiakban: Intézmény) vonatkozóan intézményátszervezést kezdeményezett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja alapján 
intézményátszervezésnek minősül 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

 az intézmény típusát,

 az intézmény feladatellátási helyét,

 székhelyét,

 tagintézményét,

 telephelyét,

 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,

 nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszámot,

 iskolatípusonként az évfolyamok számát,

  alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok 
megnevezését,

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

 a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon
használati jogát,

akkor intézményátszervezést hajt végre.



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 működtető önkormányzat véleményét. 

A Szász Márton Általános Iskolával kapcsolatban a KLIK, mint fenntartó az alábbi átszervezési
javaslatokkal kereste meg önkormányzatunkat:

1. Telephely megszüntetése: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 1.
8297 Tapolca-Diszel, Szabó Ervin utca 6.

A 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet szerinti fenntartóváltást (szakképzés Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz történő átkerülése) követően e telephelyeken általános iskolai feladatellátás 
nem történik, ezért e telephelyeket törölni kívánják az alapdokumentumokból.

2. Feladatcsökkenés – feladatbővülés 
Az intézmény alapdokumentumaiban „az általános iskolai nevelés-oktatás felnőttoktatás – 
nappali, esti, levelező rész” feladatok az intézmény Köztársaság téri (8300 Tapolca, 
Köztársaság tér 6.) feladatellátási helyén tévesen szerepeltek, hisz az általános iskolai
felnőttoktatást jelenleg is az Iskola u. 5. szám alatt végzik. Ezért ezt a feladatot a 8300 Tapolca, 
Köztársaság tér 6. szám alatti feladatellátási helyről törölni kell (6.4.1.3 pont), és 
„feladatbővülés” címén átkerül oda, ahol ténylegesen el is látják ezt a feladatot, a 8300 
Tapolca, Iskola u. 5. szám alá.

3. Feladatcsökkenés
Az Intézmény a jövőben csak azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak 
iskolai nevelésével-oktatásával kíván foglalkozni, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai
iskolai osztályban eredményesebben foglalkoztathatók. Általános iskolai nevelést-oktatást a
továbbiakban csak a felnőttoktatás területén végez. Ezért az alapdokumentumból a sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, 
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos ) 6.1.1.3,
valamint a 6.4.1.4 pontok törlésre kerülnek, de a 6.1.1.4, valamint a 6.4.1.5 pontokban a
„sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos – enyhén értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi
fogyatékos)” gyermekek ellátása továbbra is az alapdokumentumban marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szász Márton
Általános Iskolára (8300 Tapolca, Iskola u. 5.) vonatkozó,
intézményátszervezési kezdeményezését indokoltnak tartja.

Határidő: 2016. május 3.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. április 26.
Dobó Zoltán
polgármester








