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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.), 
valamint a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (székhely: 
8300 Tapolca, Bárdos Lajos utca 1-5., tagintézmény: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.) 
intézményátszervezését 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 
da) feladatellátási helyét, 
db) székhelyét, 
dc) tagintézményét, 
dd) 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) szakgimnázium esetén a szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szintjét, 
szakiskola esetén a szakképesítés, szakma, részszakma megnevezését, azonosító számát, 
szintjét,  

j)  a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 
használati jogát, akkor intézményátszervezést hajt végre. 
 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdés d) pontjában 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. TK/172/00362/2023. ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslat: 
 A 8300 Tapolca, Iskola u. 5. sz. alatti székhelyen szükségessé vált az ellátott 
fogyatékosság-típusok bővítése az „autizmus spektrumzavar és az egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdők” ellátásával. (szakmai alapdokumentum: 6.1.1.4. pontja) 
 

2. TK/172/00363/2023. ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslat: 
Az 1. pontban megjelölt fogyatékosság-típus bővítést az intézmény telephelyén is be 
kívánják vezetni. (telephely: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6.) (szakmai 
alapdokumentum: 6.2.1.4. pontja) 
 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye 
alapdokumentumában tervezett módosítások: 
 

1. TK/172/00367/2023. ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslat: 
 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető gyermekek ellátása kibővül az 
„autizmus spektrum zavarral” küzdő tanulók ellátásával. (szakmai alapdokumentum: 
6.2.1.4. pont) 
 

2. TK/172/00377/2023. ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslat: 
 Az optimális szervezeti struktúra kialakítása érdekében a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye kiválik a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskolából és 2023. szeptemberétől önálló intézményként Tapolcai Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolaként működik. (szakmai alapdokumentum: 2.2.1., 2.2.1.1., 
6.2., 7.2. pontok) 

 
 
A módosításokkal kiegészített (módosítások kiemelve) szakmai alapdokumentumok, a 
tankerület által megküldött dokumentumok az előterjesztés mellékleteit képezik.  
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen! 
 

 



   HATÁROZATI JAVASLAT 
  I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ TK/172/00362/2023. 
ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslatával - 
mely szerint a Szász Márton Általános Iskola székhelyén (8300 
Tapolca, Iskola u. 5.) az „autizmus spektrumzavar, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdő” gyermekek/tanulók ellátása 
bekerüljön az intézmény szakmai alapdokumentumába (szakmai 
alapdokumentum: 6.1.1.4. pontja) – egyetért. 
 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy döntését a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
igazgatójának küldje meg. 
 
Határidő:  2023. március 22. 
Felelős:  polgármester 

 
 

 
   HATÁROZATI JAVASLAT 
  II. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ TK/172/00363/2023. 
ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslatával - 
mely szerint a Szász Márton Általános Iskola telephelyén (8300 
Tapolca, Köztársaság tér 6.) az „autizmus spektrumzavar, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdő”, gyermekek/tanulók ellátása 
bekerüljön az intézmény szakmai alapdokumentumába (szakmai 
alapdokumentum: 6.2.1.4 pontja) – egyetért. 

 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy döntését a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
igazgatójának küldje meg. 
 
Határidő:  2023. március 22. 
Felelős:  polgármester 

 
 

   HATÁROZATI JAVASLAT 
  III.   

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ TK/172/00367/2023. 
ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslatával - 
mely szerint a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézménye (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.) szakmai 
alapdokumentumában a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető gyermekek ellátása kibővül az „autizmus spektrum 
zavarral” küzdő tanulók ellátásával (szakmai alapdokumentum: 
6.2.1.4. pont) – egyetért. 
 



A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy döntését a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
igazgatójának küldje meg. 
 
Határidő:  2023. március 22. 
Felelős:  polgármester 

 
 

 
   HATÁROZATI JAVASLAT 
  IV. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ TK/172/00377/2023. 
ügyiratszámon érkezett intézményátszervezési javaslatával - 
mely szerint a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézménye (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.) kiválik a 
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolából és 2023. 
szeptemberétől önálló intézményként, Tapolcai Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolaként működik (szakmai alapdokumentum: 
2.2.1., 2.2.1.1., 6.2., 7.2. pontok) - egyetért. 

 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy döntését a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
igazgatójának küldje meg. 
 
Határidő:  2023. március 22. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 
 

Tapolca, 2023. március 17. 
       
 
   

Dobó Zoltán 
        polgármester 
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