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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) a Szász Márton Általános 
Iskola (székhely:8300 Tapolca, Iskola u. 5., telephely:8300 Tapolca, Köztársaság tér 6.) 
intézmény-átszervezését kezdeményezte. 
 
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. 



 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 84. § (7) 
bekezdésében 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. 
 
Az Nkt. 83.§ (4) bekezdés alapján a fenntartónak az átszervezéssel kapcsolatban ki kell kérnie 
a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 
 
A Balatonfüredi Tankerületi Központ a Szász Márton Általános Iskola alapdokumentumában 
az alábbi módosításokat tervezi: 
 

1. Az intézmény típusa általános iskola helyett a 8300 Tapolca, Iskola u. 5.sz. alatti 
telephelyen „gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény”- re módosul. 
 

2. A „felnőttoktatás - nappali, esti és levelező” a székhelyen, „a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos-
hallási fogyatékos - látási fogyatékos)” feladat a székhelyen és a telephelyen törlésre 
kerül. 
 

A felnőttoktatás és az általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) alapfeladatok a 
Veszprémi Szakképzési Centrum alapító okiratában szerepelnek. A Centrum tagintézménye a 
Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája Tapolca-Diszel feladatellátási 
helyen működik, így igény esetén biztosíthatja a felnőttoktatás alapfeladat ellátását. 

 
Az intézmény alapdokumentuma jelenleg tartalmazza a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása és 
kapcsolódóan a felnőttoktatás köznevelési alapfeladatot, de ezeket az intézmény 
tulajdonképpen eddig sem valósította meg.  
A tankerületi központ a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása alapfeladatot továbbra is a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Iskolában, valamint a Tapolca vonzáskörzetében működő általános 
iskolákban biztosítja. 

 
3. Törlésre kerül az „utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat” alapfeladat 

mind a székhelyen, mind a telephelyen. 
 

Az intézmény típusa jelenleg általános iskola. 
Az Nkt. 15/A. § alapján az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló intézményegységeként működik. Ennek megfelelően az intézmény az utazó 
gyógypedagógusi hálózat feladatot nem láthatja el. A feladatot az intézmény eddig sem látta 
el. 
A tankerületi központ az utazó gyógypedagógusi hálózat működését a Balatonfüredi Fekete 
István Általános Iskola és EGYMI intézményben foglalkoztatott gyógypedagógusok 
bevonásával biztosítja 



 
4. Az intézmény, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6. szám alatti telephelyén, a szakmai 

alapdokumentum kiegészül a „fejlesztő nevelés-oktatás”-sal. 
 

A Tankerületnek Tapolca vonzáskörzetében, a szakértői bizottság szakvéleménye alapján, a 
súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók ellátását is biztosítania kell, a fejlesztő nevelés-
oktatás alapfeladat ellátásához a Szász Márton Általános Iskola rendelkezik a szükséges 
feltételekkel. 
 
A fenti módosítások alapján a 2019/2020-as tanévtől, a Szász Márton Általános Iskola 
kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézménnyé 
válik, igazodva a jelenlegi tanulói közösséghez. 
A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó általános iskolai nevelési-
oktatási intézmény típusa az Nkt. 15. § (1) bekezdése alapján gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
Az intézmény típusának módosítása a 2019/2020-as tanévtől kezdődően hatással lesz az 
intézményvezetői megbízás feltételeire is. 
Az Nkt. 67. § (4) bekezdése alapján a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az 
kaphat, aki felsőfokú végzettséggel és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa 
és súlyossága szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, 
konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy 
konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik. 
 
A módosításokkal kiegészített (módosítások kiemelve) szakmai alapdokumentum az 
előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szász Márton 
Általános Iskola (székhely:8300 Tapolca, Iskola u. 5., telephely: 8300 
Tapolca, Köztársaság tér 6.) intézményátszervezésével egyetért. 
 
Támogatja, hogy az intézmény típusa a szakmai alapdokumentumban 
„gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény”-re változzon, valamint a 8300 Tapolca, Köztársaság tér 
6.sz. alatti telephelyen a „fejlesztő nevelés-oktatás” feladattal 
kiegészüljön. 
 
Egyetért azzal, hogy a „felnőttoktatás - nappali, esti és levelező” 
feladat a székhelyen, a „többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 



autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdők, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos - látási 
fogyatékos)” a székhelyen, és a telephelyen, az „utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat” feladat a székhelyen 
törlésre kerüljön.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi 
Központot értesítse. 

 
Határidő: 2019 március 29. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

Tapolca, 2019. március 29. 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
 



Szász Márton Általános Iskola  
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: Szász Márton Általános Iskola 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 8300 Tapolca, Iskola utca 5. 

  2.1.1. telephelye: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6. 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Balatonfüredi Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. 

4. Típusa:  általános iskola , gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény 

5. OM azonosító: 038570 

6. Köznevelési alapfeladatai 

6.1. 8300 Tapolca, Iskola utca 5. 

  6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

    6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

    6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat  

    6.1.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

    6.1.1.4. felnőttoktatás - nappali, esti, levelező 

    6.1.1.5. 

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi 
fogyatékos - látási fogyatékos) 

    6.1.1.6. 
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos 
értelmi fogyatékos) 

    6.1.1.7. integrációs felkészítés 

    6.1.1.8. képességkibontakoztató felkészítés 

  6.1.2. utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése 

  6.1.3. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 70 fő 

  6.1.4. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaszoba 

  6.1.5. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttműködésben, megállapodás alapján 

6.2. 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6. 

  6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 



    6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

    6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat  

    6.2.1.3. 1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

    6.2.1.4. 

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi 
fogyatékos - látási fogyatékos) 

    6.2.1.5. 
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos 
értelmi fogyatékos) 

  6.2.1.6. integrációs felkészítés 

    6.2.1.7. fejlesztő nevelés-oktatás 

  6.2.2. utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése 

  6.2.3. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 30 fő 

  6.2.4. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár 

  6.2.5. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaszoba 

  6.2.6. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttműködésben, megállapodás alapján 

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

7.1. 8300 Tapolca, Iskola utca 5. 

  7.1.1. Helyrajzi száma: 2843/4 

  7.1.2. Hasznos alapterülete: 704 nm 

  7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

  7.1.4. Fenntartó jogköre:  vagyonkezelői jog  

7.2. 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6. 

  7.2.1. Helyrajzi száma: 2929/2 

  7.2.2. Hasznos alapterülete: 1001 nm 

  7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

  7.2.4. Fenntartó jogköre:  vagyonkezelői jog  

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 


