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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata a Szász Márton Általános Művelődési Központ által
biztosított kötelező megyei feladatok ellátását 17/2007. (II. 13.) Kt. határozattal a 2006-2010
önkormányzati ciklusban nem vállalja, és 2007. július 1-jétől megyei fenntartásba kívánja
átadni. A Veszprém Megyei Önkormányzat 65/2007. (IV. 19.) MÖK határozattal 2007.
augusztus 31-vel veszi át az intézmény keretében működő közoktatási feladatok - többi
tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolája,
speciális szakiskola és szakiskola, - feladat ellátását. A Veszprém Megyei Önkormányzat az
átvételről szóló határozatában megfogalmazta azon szándékát, hogy a Szász Márton Általános
Művelődési Központ keretében működő közoktatási feladatokat csak akkor tudja 2007.
augusztus 31-vel átvenni, ha az átvétel előtt az intézményt Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete szétválasztja az átadni kívánt intézményre és a fenntartásában tovább
üzemeltetett közművelődési feladatellátásra.
Tapolca Város Önkormányzata, mint az alapító jogutódja az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdése értelmében
„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.”
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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. §.(2) „A költségvetési szerv megszüntetése vagy átszervezése esetén az alapításra
megállapított szabályok szerint kell eljárni.”

A Szász Márton Általános Művelődési Központ többcélú intézmény, amely a közoktatásról
szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.), lehet
33. § (1) „A többcélú intézmény lehet
c) általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK),
(5) Az általános művelődési központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységek keretében a közoktatási feladatok, továbbá a kulturális, művészeti,
közművelődési, sportfeladatok közül legalább egyet-egyet ellát.”
A Szász Márton ÁMK. belül, jelenleg a következő közoktatási feladatot ellátó helyek
működnek
Székhely: Tapolca-Diszel, Templom tér 3. speciális szakiskola és szakiskolai rész
Telephely: Tapolca, Iskola u. 5. sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai

osztályok, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek
Telephely: Tapolca, Nagyköz u. 3. sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai

osztályok, autista és középsúlyos csoport
A közművelődési és közoktatási feladatellátás a következő telephelyeken működik
Tamási Áron Művelődési Központ

Telephely: Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Csobánc Művelődési Ház
Telephely: Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.

A jelenleg működő intézmény statisztikai adatai, alkalmazotti létszám adatai a következők:
Az általános iskolások száma a 2006/2007. tanítási évben 2006. október 1-i statisztika

alapján:

Évfolyamok
Általános

Iskola
neve

Enyhén
értelmi
fogyatékosok 1-2. 2. 3. 3-4. 5. 5-6. 7. 8.

Összesen
Közép
súlyos

Osztályok
száma 1 0 0 1 0 1 1 1 5 3 Alsó Felső

Autist
a

Létszám 6 2 1 14 3 9 12 11 58 21 8 7 6

Szász
Márton
ÁMK ebből bejáró

tanuló 1 0 0 5 0 6 5 5 22 10 4 4 2
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Az Középiskolások száma a 2006/2007. tanítási évben 2006. október 1-i statisztika alapján

Iskola neve
szakiskola szakképzés

évfolyamok 9. 10. 1/11. 1/11. összesen

Osztályok száma 1 1 1 3

Létszám 11 13 24 48Szász Márton ÁMK.

ebből bejáró tanulók 10 7 7 24

Osztályok száma 1 1 1 3

Létszám 7 5 15 27

Szász Márton ÁMK
speciális

ebből bejáró tanulók 5 3 6 14

Intézmény neve Tanulói létszám Bejáró tanulók száma
Szász Márton ÁMK

Enyhe értelmi fogyatékos ált. iskola 58 fő 22 fő
Középsúlyos 15 fő 8 fő
Autista 6 fő 2 fő
9-10. évf. norm. 24 fő 17 fő
9-10. évf.speciális 12 fő 8 fő
Szakképzés normál 24 fő 7 fő
Szakképzés speciális 15 fő 6 fő
Szász Márton ÁMK összesen 154 fő 70 fő

Alkalmazotti létszám Szász Márton ÁMK

Alkalmazotti
létszám

Tamási Áron
Művelődési

Központ

Csobánc
Kultúrház

Iskola 2006/2007
Tanév 2006/2007 2006/2007 Ellátandó feladat 637

műv. szervező 1 1Kötelező óraszám 451
adm., gazd.ügyint. 1 Terv. túlóra 186
takarító 2 1Pedagógusok: 26

portás 2 Gyógyped.assz.: 7
karbantartó 1 Gyermekfelügyelő 1

Összesen: 7 2Iskolatitkár: 1

Gazd. ügyintéző 1

Takarító: 2

Karbantartó: 1

Techn.dolgozók: 13

Összes alkalm. 48
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A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába kerül a Szász Márton ÁMK keretein belül
ellátott közoktatási feladat, melyek a következő helyeken működnek.
Székhely: Tapolca-Diszel, Templom tér 3. speciális szakiskola és szakiskolai rész
Telephely: Csobánc Művelődési Ház

Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. nagytermében testnevelés órák
Telephely: Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szakmai, elméleti oktatás, étkeztetés
Telephely: Tapolca, Iskola u. 5. sajátos nevelési igényű gyermekek általános

iskolai osztályok, enyhén értelmi fogyatékos
gyermekek

Telephely: Tapolca, Nagyköz u. 3. sajátos nevelési igényű gyermekek általános
iskolai osztályok, autista és középsúlyos
csoport

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában maradt a Szász Márton ÁMK keretein belül
működő kulturális és közművelődési feladatellátás, amely két telephelyen működik a
Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. alatt található Csobánc Művelődési Ház, és a Tapolca,
Kisfaludy u. 2-6. szám alatt működő a tapolcai közművelődési és oktatási rendezvényeknek
helyt adó Tamási Áron Művelődési Központ.

Tapolca Város Önkormányzata még a feladatátadás előtt szeretné a Szász Márton ÁMK. –tól
leválasztani közművelődési tevékenységet.

A 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.”
A Kt. 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
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.”
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„(9) bekezdése értelmében, a fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-
augusztus 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 a
következő módon megoldani.:
A Kt. 102. § (2) bekezdés a) pontjában és az Átv. 89. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

2007. augusztus 30. napjával átszervezi
Szász Márton Általános Művelődési Központ
(székhelye: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.)

elnevezésű önálló jogi személyként, részben önálló gazdálkodó költségvetési szervként
működő (közművelődési és közoktatási feladatot ellátó intézmény) többcélú intézményt.
Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti szerve : Tapolca Város Önkormányzata

2007. augusztus 30-tól a Szász Márton Általános Művelődési Központból kiválik a
közművelődési feladatellátás. 2007. augusztus 30-tól Szász Márton Általános Művelődési
Központ átszervezésével létrejön egy közoktatási feladatot ellátó intézmény amelynek neve
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola. A közművelődési
feladatellátással kibővülne a Wass Albert Könyvtár és Múzeum tevékenységi köre.

1. Közoktatási feladatellátás
Kt. 33. § (1) „A többcélú intézmény lehet
a) egységes iskola vagy összetett iskola,
(3) Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás tekintetében
szervezetileg egységes intézmény. Az egységes iskola a különböző típusú iskolák feladatait
egységes közös és ehhez kapcsolódó, iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és
követelményrendszer alkalmazásával látja el. Az összetett iskola a különböző típusú iskolák
feladatait az egyes feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer
alkalmazásával valósítja meg. Tizenkettő - e törvényben meghatározott feltételek teljesülése
esetén - tizenhárom évfolyammal működhet az általános iskola és a gimnázium, az általános
iskola és a szakközépiskola, illetve az általános iskola és gimnázium, valamint
szakközépiskola feladatait is ellátó egységes középiskola. Az egységes középiskola az alapozó
szakaszon folyó oktatást nem szakrendszerű oktatásként is megszervezheti. A nyolc
évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola az egységes középiskola
tagintézményeként is működhet.”
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A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet
2. § (1) bekezdése alapján „A nevelési-oktatási intézmény jogszabály szerinti megnevezése:
b) általános iskola,
c) szakiskola,
(2) A közoktatásról szóló törvény 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feladatokat
ellátó intézmény hivatalos nevének meghatározása az (1) bekezdés a)-e) és g)-k) pontjai
szerinti megnevezésekkel történik.
(8) A fenntartó az e rendeletben és a közoktatásról szóló törvény 102. §-ának (2)-(3)
bekezdéseiben meghatározottak figyelembevételével dönt az intézmény hivatalos nevéről.”
A Kt. 20. § (2) bekezdése alapján „Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézmény: a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott óvoda, általános iskola,
középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, előkészítő szakiskola,
kollégium.”
A rendelkező jogszabályok alapján a közoktatási feladatokat ellátó intézmény egy olyan
többcélú intézmény lenne, amely összetett iskolaként működne. A Kt. és a névhasználatról
szóló OM rendelet alapján mind két oktatási szakaszt meg kell jeleníteni a nevében.

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (többcélú intézmény:
összetett iskola)

Székhely: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Telephely: Tapolca, Iskola u. 5.
Telephely: Tapolca, Nagyköz u. 3.
Telephely: Csobánc Művelődési Ház

Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
Telephely: Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6.

Az intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata

Az oktatási intézmény alapító okiratában feltüntetett, az oktatásra vonatkozó tevékenységében
nem történik változás. Az átszervezés következtében nem érné hátrány a tanulókat, az
intézményben tanuló diákok osztály, csoport beosztásán, telephelyén, nem történne változás.
A szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodnak oly módon, hogy annak
igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet.

2. Közművelődési feladatellátás:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. Törvény 78. § (1) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat a
közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóság érdekében közösségi színteret,
illetve közművelődési intézményt biztosít.”
Az Átv. 89. § (1) bekezdése értelmében, a 2007. augusztus 30-án a Szász Márton Általános
Művelődési Központból kiváló közművelődési feladatellátás a kiválással egyidőben, 2007.
augusztus 30-val átkerülne Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass
Albert Könyvtár és Múzeum tevékenységi körébe, természetesen ezzel a tevékenységgel az
intézmény feladatellátása kibővülne.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 81. §-ának (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet hatálya
alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése esetén a testületi döntés
meghozatala előtt 30 nappal a minisztérium véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a
testülettel ismertetni kell. A (2) bekezdés alapján a minisztérium a megkereséstől számított 30
napon belül nyilváníthat véleményt.
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. 74. § szerint „a közművelődési intézmény szerepét betöltheti:
a) művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve
gyermekház, faluház,
b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési
központ,
c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy
többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény,
d) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok
közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum tevékenységi körének bővítése maga után vonja az
alapító okiratának módosításán túl nevének változtatását is.

Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ
Székhely: Tapolca, Batsányi János u. 1. (könyvtári tevékenység)
Telephely: Város Múzeum, Tapolca, Templomdomb 3. (múzeumi tevékenység)
Telephely: Múzeum raktár, Tapolca, Mónus Illés u. 7.
Telephely: Tamási Áron Művelődési Központ Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

(közművelődési tevékenység)
Telephely: Csobánc Művelődési Ház Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.

(közművelődési tevékenység)

Az intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
Könyvtárszakmai szempontból: Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Múzeológiai szakmai szempontból: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
Közművelődési szempontból: Magyar Közművelődési Intézet és

Képzőművészeti Lektorátus
Intézmény fenntartója: Tapolca Város Önkormányzata

Intézményvezetői feladatok:
A Szász Márton Általános Művelődési Központ igazgatója Bognár Ferenc 161/2005.(V. 20.)
Kt. határozat alapján 2010. 07. 31. szóló magasabb vezetői megbízása a közoktatási
feladatokat ellátó Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola élén
megmarad.

Költségvetés
A Szász Márton Általános Művelődési Központ 2007. évi költségvetését Tapolca Város
Önkormányzata a 2/2007. (II. 14) Kt. rendelet 3. cím 7. alcíme tartalmazza. Az intézmény
átszervezése kapcsán az időarányos teljesítések figyelembe vételével a kiadási és bevételi
előirányzatok átcsoportosítására kerülnek a feladatot ellátó intézmény költségvetéséhez.
A közművelődési feladatot ellátó intézményben alkalmazásra kerül plusz egy fő, a Tamási
Áron Művelődési Központ vezetője, akinek személyi jellegű költségvetési kiadásait
biztosítani kell. További létszámigény nem merül fel, mert a közgyújteményi feladatot ellátó
Wass Albert Könyvtár és Múzeumban rendelkezésre áll az adminisztrációs feladatok
ellátásához szükséges szakember. A többletkiadás forrásaként a 2007. évi költségvetési
rendelet 25. cím intézményi működési tartaléknál jelöljük meg.
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Intézmény, átszervezés esetén:
Mellékletek:
Szakvélemények, vélemények
Az intézményi átszervezés előkészítése során beszerzett 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.)

Az Oktatási Hivatal által kijelölt szakértő készítette szakvéleményt:
Malomvári Klára
közoktatási szakértő: 004824-02
„Tapolca Város Önkormányzata körültekintően és átgondoltan készíti elő az intézmény
átszervezését. A jelen feltételek mellett a tanulók és a szülők jogai nem sérülnek, mert a
fenntartó oly mértékben gondoskodik a tanulók iskolázatásáról, elhelyezéséről, hogy az a
szülőkre nem ró többlet terhet.
A sajátos nevelési igényű tanulók helyzete nem változik, az alkalmazotti létszám sem, majd a
szervezeti struktúra átalakítására, a pedagógiai program felülvizsgálatára szükség lesz, a
fenntartó személyében történő változás nem befolyásolhatja a nevelő-oktató munka
színvonalát a szolgáltatás minőségét.
2007. augusztus 30-tól Szász Márton Általános Művelődési Központból kiválik a
közművelődési feladatellátás. 2007. augusztus 30-tól Szász Márton Általános Művelődési
Központ átszervezésével létrejön egy közoktatási feladatot ellátó intézmény melynek a neve
Szász Márton Általános Iskola Szakiskola és Speciális Szakiskola. A közművelődési
feladatellátással kibővülne Wass Albert Könyvtár és Múzeum tevékenységi köre.
Végezetül a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján egyetértek és javaslom a Szász
Márton Általános Művelődési Központ többcélú intézmény szétválasztását kettő költségvetési
szervként, részben önállóan gazdálkodó közművelődési és közoktatási intézményként
működjenek 2007. augusztus 30. napjával.”
2. Megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleménye.
3. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakvéleménye
4. Intézmény: Szász Márton Általános Művelődési Központ

4. a) az intézmény alkalmazotti közösségének
4. b) az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek),
4. c) az iskolai diákönkormányzatnak véleménye

4. d) Intézmény: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
az intézmény alkalmazotti közösségének a véleménye

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 69. § d) pontja alapján:

5. OKM Miniszteri szakvélemény (könyvtári főosztály)
81. § (1 ) bekezdése alapján

6. OKM Miniszteri szakvélemény (közművelődési főosztály)
Az előterjesztés kiküldésének időpontjában még nem állt rendelkezésünkre az Oktatási és
Kulturális Minisztérium szakvéleménye. Telefonon történt egyeztetés alapján, azonban nem
kifogásolják a közművelődési feladatellátás általunk javasolt megoldását, véleményüket a
Testületi ülés időpontjáig eljuttatják a hivatal részére.
Az előterjesztés 7. illetve 8. mellékletei az önkormányzati közoktatási és közművelődési
intézmények alapító okiratának tervezetét tartalmazzák az alábbiak szerint:
A tervezetben áthúzással jelöltük azokat a részeket, melyeket törölni kell és dőlt vastagított
betűvel a kiegészítéseket. Az álló betűk a változatlanul maradó szöveget jelzik.
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A módosított alapító okiratot és a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatot a MÁK
Veszprém Megyei Területi Igazgatósághoz a törzskönyvi nyilvántartás adatainak átvezetése
érdekében meg kell küldeni.

Alapító okirat tervezetek:
7. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
8. Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ

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 fenntartásában működő Szász Márton Általános
Művelődési Központ átszervezését rendeli el. Ennek keretében az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
89. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átszervezi:
a Szász Márton Általános Művelődési Központ
(közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó többcélú intézmény)
Székhelye. Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként működő többcélú intézményt.
Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. augusztus
30. napjától a Szász Márton Általános Művelődési Központ által
ellátott közművelődési és közoktatási feladatokat következő képen
oldja meg:
A átszervezésre kerülő intézményből kiválik a közművelődési
feladatellátás, ennél fogva a közoktatási feladatellátás a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 33. § (1) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében valamint a nevelési-
oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM
rendelet alapján.
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
elnevezésű többcélú intézmény folytatja a közoktatási feladatellátást.
Székhely: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Fenntartó: Tapolca Város Önkormányzata
Törzskönyvi száma: 209.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

III.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
89. § (1) bekezdésében foglaltak, alapján 2007. augusztus 30.
napjától a Wass Albert Könyvtár és Múzeum tevékenységi körét az
állami feladat hatékonyabb ellátása érdekében átszervezi, a Szász
Márton Általános Művelődési Központból kiváló közművelődési
feladatellátással kibővíti.
Erre való tekintettel Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában
működő intézmény, a következő nevet viseli:
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ
Székhely: Tapolca, Batsányi János u. 1.
Fenntartó: Tapolca Város Önkormányzata

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, és az érintett intézmények vezetőit, az
átszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a 161/2005.(V. 20.) Kt. határozat alapján a Szász Márton
Általános Művelődési Központ igazgatója Bognár Ferenc 2010. 07.
31. szóló magasabb vezetői megbízása szerint a Szász Márton
Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola igazgatója
marad.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, a határozat végrehajtásával
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester
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VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szász Márton
Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratát a 7. számú melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző

VII.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert
Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratát a
8. számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: jegyző

VIII.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központhoz
átkerülő a Tamási Áron Művelődési Központban és a Csobánc
Művelődési Házban valamennyi dolgozó továbbfoglalkoztatását az
átvételkor garantálja, meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

IX.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert
Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ létszámát 1 fő
közalkalmazottal növeli, aki ellátja a Tamási Áron Művelődési
Központ vezetői feladatait. A felmerülő személyi juttatásokat a 2007.
évi költségvetésről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet 25. cím
intézményi működési tartalék előirányzatából biztosítja.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. június 26. Ács János sk.
polgármester
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1. számú melléklet

Szakértői vélemény

a Szász Márton Általános Művelődési Központ átszervezéséről

Készítette: Malomvári Klára
közoktatási szakértő

004824-02
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Tapolca Város Önkormányzata a Szász Márton Általános Művelődési Központ által
biztosított kötelező megyei feladatok ellátását 17/ 2007.(II.13.)Kt. határozattal a 2006-2010
önkormányzati ciklusban nem vállalja és 2007. július 1-jével megyei fenntartásába kívánja
átadni.

Tapolca Város Önkormányzata még a feladatátadás előtt szeretné a többcélú intézményt két,
egy közoktatási intézménnyé alakítani és a közművelődési feladatellátást egy másik Tapolca
Város Önkormányzata által fenntartott intézményéhez csatolni.

A szakértői vélemény összeállításában a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi
szempontok mentén vizsgálódtam:

 Jogszerűség

 Szakszerűség

 Megvalósíthatóság

Helyzetkép

A jelenleg működő intézmény statisztikai adatai, alkalmazotti létszám adatai a következők:

Az általános iskolások száma a 2006. október 1-jei statisztika alapján:

Évfolyamok
Enyhe
ért.
fogy.

1-2. 2. 3. 3-4. 5. 5-6. 7. 8. Összesen Középsúlyos

Oszt.sz. 1 0 0 1 0 1 1 1 5 alsó felső autista

létszám 6 2 1 14 3 9 12 11 58 8 7 6
bejáró 1 0 0 5 0 6 5 5 22 4 4 2

Szakiskolai évfolyamok
Évfolyamok: 9. 10. 1/11. 1/11. Összesen
Oszt. száma 1 1 1 3
létszám 11 13 24 48
bejáró 10 7 7 24

Speciális szakiskolai évfolyamok
Évfolyamok: 9. 10. 1/11. 1/11. Összesen
Oszt. száma 1 1 1 3
létszám 7 5 15 27
bejáró 5 3 6 14

Alkalmazotti létszámok a Szász Márton Á.M.K.-ban
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Feladatok Létszám Kötelező óraszám Ellátandó feladat
Pedagógus 26 * 19 -20- 25 637 óra
Gyógypedagógiai assz. 7 40
Gyermekfelügyelő 1 „
Iskolatitkár 1 „
Gazdasági ügyintéző 1 „
Takarító 2 „
Karbantartó 1 „
Összes alkalmazott 48

* Az óraszámok 2007. szeptember 1-jével változnak: gyógypedagógusok kötelező
óraszáma 21 lesz, szakiskolai tanár 22 óra – változatlan marad a gyakorlati oktató
kötelező óraszáma: 25 óra.

Alkalmazotti létszámok a Szász Márton Á.M.K.-ban
Feldatok Tamási Áron Művelődési

Központ
Csobánc Kultúrház

Művelődés szervező 1 1
Adm. Gazd. ügyintéző 1
Takarító 2 1
Portás 2
Karbantartó 1
Összesen 7 2

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában marad a Tamási Áron Művelődési Központ
Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. szám alatt működő a tapolcai közművelődési és oktatási
rendezvényeknek helyet adó intézményrész és a Csobánc Művelődési Ház Tapolca- Diszel,
Szabadság u. 1. szám alatt működő intézményrész, amely együttesen a Tapolca Város
Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeumhoz kerül a
közművelődési feladatellátás célból:
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Intézmény
Székhely: Tapolca, Batsányi János u. 1. (könyvtári tevékenység)
Telephely: Város Múzeum, Tapolca, Templomdomb 3. (múzeumi tevékenység)
Telephely: Múzeum raktár, Tapolca, Mónus Illés u. 7.
Telephely: Tamási Áron Művelődési Központ Tapolca, Kisfaludy u. ű

(közművelődési tevékenység)
Telephely: Csobánc Művelődési Ház Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.

(közművelődési tevékenység)

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
Székhelye: Tapolca-Diszel, Templom tér 3. speciális szakiskola és szakiskola
Telephely 1. : Tapolca, Iskola u. 5. általános iskola sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai osztályai (enyhe értelmi fogyatékosok részére)
Telephely 2.: Tapolca, Nagyköz u. 5. sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
osztályok, autista és az értelmileg akadályozottak csoportjai

Szakértő összefoglalás
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Tapolca Város Önkormányzata még a feladatátadás előtt szeretné a többcélú intézményt két,
egy közoktatási intézménnyé alakítani és a közművelődési feladatellátást egy másik Tapolca
Város Önkormányzata által fenntartott intézményéhez csatolni.

A helyzetkép ismeretében és a törvényi elemzés összefüggéseiben a Tapolca Város
Önkormányzata még a feladatátadás előtt szeretné a többcélú intézményt két, egy
közoktatási és egy közművelődési feladatot ellátó intézménnyé alakítani.
Az elgondolásával egyetértek és támogatom a következő indoklással, mert a javasolt
megoldás biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók további foglakoztatását, és ez a
szolgáltatás megfelelő színvonalon „gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a
gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet”

Jogszerűség

A 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.

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
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) A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok
kivételével - nevelési évben

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
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121.§. 15. 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
a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét,
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,

c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.

Szakszerűség

A működtetés zavartalansága érdekében javasoljuk az intézményi átszervezést a
következő módon megoldani.:
A Kt. 102. § (2) bekezdés a) pontjában és az Átv. 89. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

2008. augusztus 30. napjával átszervezi
Szász Márton Általános Művelődési Központ
(székhelye: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.)

elnevezésű önálló jogi személyként, részben önálló gazdálkodó költségvetési szervként
működő (közművelődési és közoktatási feladatot ellátó intézmény) többcélú intézményt.
Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti szerve : Tapolca Város Önkormányzata

2007. augusztus 30-tól Szász Márton Általános Művelődési Központból kiválik a
közművelődési feladatellátás. 2007. augusztus 30-tól Szász Márton Általános Művelődési
Központ átszervezésével létrejön egy közoktatási feladatot ellátó intézmény melynek a neve
Szász Márton Általános Iskola Szakiskola és Speciális Szakiskola. A közművelődési
feladatellátással kibővülne Wass Albert Könyvtár és Múzeum tevékenységi köre.

A Kt. 102.§ (2) bekezdés a) pontjában és az Átv 89.§ (1) bekezdése alapján Tapolca Város
Önkormányzata át tudja szervezni a Szász Márton Általános Művelődési Központ többcélú
intézményét 2007. augusztus 30. napjával.

 Tamási Áron Művelődési Központ önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodó
költségvetési szerv
Székhelye: Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

 Szász Márton Általános Iskola és Szakiskola többcélú intézmény
Székhelye: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Telephely: Tapolca, Iskola u. 5.
Telephely: Tapolca, Nagyköz u. 5.

Szász Márton Általános Iskola Szakiskola és Speciális Szakiskola (többcélú intézmény:
összetett iskola)

Székhely: Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Telephely: Tapolca, Iskola u. 5.
Telephely: Tapolca, Nagyköz u. 3.
Telephely: Csobánc Művelődési Ház

Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
Telephely: Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6.
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Az intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata

Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Intézmény
Székhely: Tapolca, Batsányi János u. 1. (könyvtári tevékenység)
Telephely: Város Múzeum, Tapolca, Templomdomb 3. (múzeumi tevékenység)
Telephely: Múzeum raktár, Tapolca, Mónus Illés u. 7.
Telephely: Tamási Áron Művelődési Központ Tapolca, Kisfaludy u. ű

(közművelődési tevékenység)
Telephely: Csobánc Művelődési Ház Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.

(közművelődési tevékenység)

Az intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
Könyvtárszakmai szempontból: Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Múzeológiai szakmai szempontból: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság

Intézmény fenntartója: Tapolca Város Önkormányzata

Megvalósíthatóság

A megvalósíthatóság szempontját nagyban befolyásolják a törvényi keretek, és nem
utolsósorban a megyei önkormányzat közgyűlési határozata, amely értelmében gondoskodik a
közoktatási feladat ellátásról.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 65/2007. (IV. 19.) MÖK határozattal átvette és 2007.
augusztus 31-ével az intézmény keretében működő közoktatási feladatok – a többi tanulóval
együtt nem foglalkoztatható nevelési igényű gyermekek általános iskolája, speciális
szakiskola és szakiskolai, - feladat ellátást.

Tanulói létszámot összesítő táblázat
Évfolyam 1-2. 3-4. 5-6. 7. 8. 9. 10. 1/11. 1/11. Közép. Össz.
Oszt. 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11
Létszám 8 15 12 12 11 18 18 24 15 21 154

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. módosított 26.§-ának (1) bekezdése kimondja, hogy
az általános iskolának nyolc évfolyama van, továbbá a 26.§-ának (3) bekezdése kimondja,
hogy az alapító okirat szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános
iskola másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal
működő gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. Mindezen szabályok betartására a Kt.
133.§.-ának (3) bekezdése határoz meg átmeneti szabályokat, mely többek között kimondja,
hogy a 7. illetve 8. évfolyamon az egyes osztályok tanulói létszámának el kell érnie a
maximális létszám ötven százalékát, vagyis a 15 főt, tehát osztályonként kell meglennie a 15
főnek. (meg kell azonban jegyezni, hogy elkerülte a törvényalkotó figyelmét az, hogy a Kt.
III. számú melléklet az 1993. évi LXXIX: törvényhez II. részében az osztályok, csoportok
szervezése 3. pontjában található meghatározás: „… az óvodai csoport, iskolai osztály,
kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, a testi, érzékszervi és középsúlyos
értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermeket, tanulót, pedig három gyermekként,
tanulóként kell számításba venni.”)
A fenti adatokat tekintve nyilvánvalónak látszik, hogy a 7. és a 8. osztályok létszámai nem
érik el osztályonként a 15 főt. Ezért a fenntartó kötelessége a Kt. 133.§.(3) alapján a 2006. évi
LXXI. törvény 5.§-ának megállapított Kt. 26.§-ának (3) bekezdése alapján 2008. augusztus
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31-ig gondoskodjon a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolának
tagintézménnyé történő átalakításáról vagy az általános iskolai feladatok iskolafenntartás
nélkül történő megoldásáról.

Tapolca Város Önkormányzata körültekintően és átgondoltan készíti elő az intézmény
átszervezését. A jelen feltételek mellett a tanulók és a szülők jogai nem sérülnek, mert a
fenntartó oly mértékben gondoskodik a tanulók iskolázatásáról, elhelyezéséről, hogy az a
szülőkre nem ró többlet terhet.
A sajátos nevelési igényű tanulók helyzete nem változik, az alkalmazotti létszám sem,
majd a szervezeti struktúra átalakítására, a pedagógiai program felülvizsgálatára
szükség lesz, a fenntartó személyében történő változás nem befolyásolhatja a nevelő-
oktató munka színvonalát a szolgáltatás minőségét.

Egyértelművé válik a mai közoktatási helyzetben óriási előny önállónak lenni, még akkor is,
ha ez nem lesz tartós, hiszen másról sem szólnak a közoktatással kapcsolatos hírek, mint az
átszervezésekről, átalakításokról, intézmények összevonásáról.

Kérem, a fenntartót, hogy a törvény által megkívánt egyeztetéseket és a vélemények
beszerzését célzó eljárást folytassa le döntése meghozatala előtt, és a közalkalmazottakat
érintő kérdésekben a legkedvezőbb intézkedéseket tegye meg!

Végezetül a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján egyetértek és javaslom a
Szász Márton Általános Művelődési Központ többcélú intézmény szétválasztását kettő
költségvetési szervként, részben önállóan gazdálkodó közművelődési és közoktatási
intézményként működjenek 2007. augusztus 30. napjával.

Velence, 2007. június 1.

Malomvári Klára
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2. számú melléklet

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
ELNÖK

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: (88)545-011 Fax: (88)545-096

Szám: 11/16-37/2007.
Ügyintéző: Szigeti Ilona/S.A.
Tárgy: Szakértői vélemény intézményátszervezéshez

Tapolca Város Önkormányzata
Ács János polgármester részére

Tapolca
Hősök tere 15.
8300

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szász Márton Általános Művelődési Központ közoktatási, illetve közművelődési feladatokat ellátó két
– Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, valamint Wass Albert Könyvtár,
Múzeum és Közművelődési Intézmény - önálló intézménnyé történő szétválasztásáról, a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88.§ (6) bekezdése által rám ruházott hatáskör
alapján, az alábbi véleményt alakítottam ki.

Tapolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete 17/2007.(II.13.) Kt. határozatában döntött a Szász
Márton Általános Művelődési Központ közoktatási feladatokat - a többi tanulóval együtt nem
foglalkoztatható, sajátos nevelési igényű (enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos, valamint
autista) tanulók általános iskolai és speciális szakiskolai nevelését, oktatását - ellátó
intézményegységének megyei fenntartásba adásáról. Mivel a fenntartói jogok átadás-átvétele kizárólag
a közoktatási feladatellátásra vonatkozik, indokolt a Szász Márton Általános Művelődési Központ
átszervezése.

Tapolca Város Önkormányzata az átszervezés előtt a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 88.§ (6) bekezdése értelmében közoktatási szakértő véleményét kérte. A szakértői
vélemény megerősíti, hogy az átszervezés nem befolyásolja a további feladatellátás színvonalát. A
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola szakmai önállósága biztosított, az
eddigi szolgáltatások a jövőben is változatlanul igénybe vehetők. A tanulók iskoláztatási körülményei
nem változnak, ezáltal többletterhet sem jelentenek az iskolahasználók számára.

Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve, a
Fogyatékos gyermekek nevelés-oktatása című 2.3. fejezetében, tartalmazza az intézményt, és hosszú
távon számít annak működésére a Tapolca környéki sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű
ellátásában. A megyei fejlesztési terv, illetve annak 2002-ben elvégzett felülvizsgálata ugyan nem említi
a Szász Márton Általános Művelődési Központ fenti módon történő átszervezését, azonban nem is
ellentétes vele, ezért – tekintettel az adott körülményekre – nem emelek kifogást ellene.

Mindezek alapján megállapítom, hogy Tapolca Város Önkormányzatának a Szász Márton Általános
Művelődési Központ átszervezésére irányuló szándéka nem ellentétes a megyei fejlesztési tervvel. A
sajátos nevelési igényű tanulók ellátása az átszervezést követően is megfelelő színvonalon biztosított
lesz oly módon, hogy annak igénybevétele nem jelent többletterhet a tanulók és szüleik számára.

Veszprém, 2007. június 21.

Tisztelettel:
Lasztovicza Jenő
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3. számú melléklet

4. a) számú melléklet
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4. b) számú melléklet
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4. c) számú melléklet
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4. d) számú melléklet
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7. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 152/2007. (V. 18.) …/2007. (VI. 26.) Kt. és Raposka Önkormányzat
Képviselő-testülete 49/2007. (V. 17.) Kt. határozata alapján a Szász Márton Általános
Művelődési Központ Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
alapító okiratát a következő szerint határozza meg:

1. Az intézmény megnevezése: Szász Márton Általános Művelődési Központ
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola
OM azonosító: 038570

Székhelye: 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

Telephelyei: 8300 Tapolca, Iskola u. 5.
8300 Tapolca, Nagyköz u. 3.
Csobánc Művelődési Ház
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
8297 Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6.
Tamási Áron Művelődési Központ
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

2. Az intézmény alapításának időpontja: 1983
Alapítója: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága

8300 Tapolca, Április 4. u. 1.

Fenntartója: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

Felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete

3. Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény
(összetett iskola):
sajátos nevelésű igényű gyermekek általános
iskolája, szakiskola, speciális szakiskola,
közművelődési feladatot ellátó intézmény

4. Évfolyamok száma: általános műveltség megalapozása: 8; 2 évfolyam
szakképzés: 2 évfolyam

5. A felvehető legmagasabb tanulólétszám: 200 fő

6. Az intézmény alaptevékenysége: 801000 Alapfokú oktatás
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80120 Általános iskolai oktatás
80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés

7. Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai

oktatása, nevelése (enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista tanulók)

80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,

oktatása
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
parkgondozó, virágkötő, gyógynövénytermesztő és feldolgozó, bio alapú
gyógynövénytermesztő és feldolgozó, gyógynövényismerő és termelő, pék,
sütőipari munkás, népi kismesterségek és varrómunkás, számítógép kezelő
és használó, kerékpárszerelő

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés: parkgondozó, virágkötő,
gyógynövénytermesztő és feldolgozó, bio alapú gyógynövénytermesztő és
feldolgozó, gyógynövényismerő és termelő, pék, sütőipari munkás, népi
kismesterségek és varrómunkás, számítógép kezelő és használó,
kerékpárszerelő

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

az iskolai –egészségügyi tevékenységgel összefüggő bevételek és kiadások
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
92403-6 Diáksport

8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

11. A vagyon feletti rendelkezési jog:



31

A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.

13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2007. május 30. augusztus 30. napjától kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg a 2007. március 30- május 30-án kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. május 30. augusztus 30.

Ács János
polgármester
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8. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. §-ában és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 64-68. §-ában foglaltak, valamint a 61/2007. (III. 23.) …./2007. () Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratot a
következő szerint határozza meg:

1. Az intézmény megnevezése: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és
Közművelődési Központ

Székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.

Telephelyei: Városi Múzeum
8300 Tapolca, Templomdomb 8.
Múzeum raktár
8300 Tapolca, Mónus Illés u. 7.
Csobánc Művelődési Ház
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
Tamási Áron Művelődési Központ
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

2. Az intézmény alapításának időpontja: 1956. 01. 01.

Alapítója: Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
Veszprém, Lenin tér 5.

Fenntartója: Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca, Hősök tere 15.

Felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Könyvtárszakmai szempontból az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár
(8200 Veszprém, Komakút tér 3.)

Szakmai múzeológiai szempontból a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
(8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Közművelődési szempontból a Magyar
Művelődési és Képzőművészeti Lektorátus
(Budapest, I. ker. Corvin tér 8.)

3. Az intézmény típusa: Közgyűjtemény; nyilvános közkönyvtár
Közművelődési feladatot ellátó intézmény

4. Az intézmény alaptevékenysége: 925100 92310 Könyvtári, levéltári
tevékenység

Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 925200 92320 Múzeumi tevékenység,
kulturális örökség védelem
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Működési engedély száma, kelte:
M/d/57 (1997. IV. 5./1997. 04. 09.)
92180 Közösségi - Művelődési tevékeny

5. Szakfeladatok száma és megnevezése:
22111-5 Könyv- és zenemű kiadás
22121-4 Lapkiadás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-6 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
92321-5 Múzeumi tevékenység

6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7. Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:

Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

8. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

9. A vagyon feletti rendelkezési jog:

A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

10. Az intézményvezető kinevezésének rendje:

Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata 5 éves határozott időre bíz meg.

11. Záradék:

Az alapító okiratban foglaltakat 2007. március 30. augusztus 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2006. október 1-jén 2007. március 30-án kiadott
alapító okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30. augusztus 30.
Á c s János
polgármester


