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Tisztelt Képviselő-testület!

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete által 2015. március 23-án
küldött írásbeli tájékoztatás szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló
202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete (továbbiakban: Kr.) 2. § (4)-(5) bekezdéseinek 2015.
január 01-jén hatályba lépett módosítása alapján, a gimnáziumok tekintetében a
megyeközponti tankerület látja el a fenntartói feladatokat. A járási tankerület a Kr. értelmében
az általános iskolák és az alapfokú művészeti iskolák tekintetében lát el fenntartói feladatokat.

Tekintettel arra, hogy a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó fenntartói feladatok szétválnak, szükséges az
összetett iskola szétválasztása gimnáziumi és alapfokú művészeti iskolai feladat ellátását
biztosító intézményekre. 

A szétválasztást követően külön intézményként működne tovább a Thuri György Gimnázium
és külön intézményként a Zenevár Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola. 

A Várpalotai Tankerület a KLIK/177/128/2015. iktatószámú 2015. március 31-én kelt újabb
levelében arról tájékoztatott, hogy a Kr. 2. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott intézményi
kört érintő átszervezési eljárásokat a Központ utasítása alapján felfüggeszti.

Jól lehet, az intézmény szétválasztására irányuló eljárást a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ felfüggesztette, megítélésem szerint már most kinyilváníthatjuk a szétválasztással
kapcsolatos véleményünket, mivel a Kr. előbbiekben idézett rendelkezése jelenleg is
hatályban van. 
Álláspontom szerint az intézmény a jelenlegi formájában hatékonyan, jól működik, a kétféle
funkció jól megfér egymás mellett, kiegészíti egymást, szakmailag magas színvonalon
biztosított az alapfokú zenei, művészeti képzés, így szükségtelen, szakmailag indokolatlan az
intézmény szétválasztása.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete által küldött tájékoztatás
szerint a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gimnáziumi feladatellátása
tekintetében szükséges kiegészíteni a Gimnázium szakmai alapdokumentumának 6.1.1.3.
pontját, amely a sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséről szól. 

A hatályos szakmai alapdokumentum értelmében csak az egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő tanulókat láthatná el az intézmény. Az iskolában azonban mozgásszervi és látásszervi
fogyatékos-látássérült tanulókat is ellátnak, ezért szükséges a szakmai alapdokumentum fent
említett pontjának kiegészítése az alábbiak szerint: 
6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos- látási fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos)

Tekintettel arra, hogy a Gimnázium jelenleg is ellát mozgássérült és látássérült tanulókat, így
a Gimnázium működésében ezzel az átszervezéssel nem következik be változás. Az utazó
gyógypedagógusokat továbbra is a fenntartó biztosítja. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 76. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján, a törvényben kiemelt kivételektől (bútorzat, taneszközök,
nevelést segítő eszközök) eltekintve, a működtető feladata gondoskodni a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 2. Iskola pontjában felsorolt eszközökről,
felszerelésekről, helyiségekről. Így többek között, a működtetőnek kell biztosítani a sajátos



nevelési igényű gyermekek nevelésének- oktatásának- további eszközeit, amelyek felsorolása
az eszközjegyzék 2. Iskola fejezet, IV. pontjában találhatók.

Az Nkt. 83. § (4) bekezdésben foglaltak alapján az intézmény feladatainak átszervezése
esetén a működtető önkormányzat véleményét ki kell kérni.

A vélemény kialakításához- az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva-
legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerületének ezen tárgyú levele
2015. március 23-án érkezett meg Hivatalunkhoz, ezért szükséges a véleménynyilvánítás
rendkívüli testületi-ülésen történő tárgyalása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék!

Várpalota , 2015. április 8.

Talabér Márta
polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 1. határozati javaslat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 10-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta: 

… / 2015. (IV.10.) képviselő-testületi határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési
jogkörében eljárva támogatja a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása érdekében tervezett szakmai
dokumentum 6.1.1.3. pontjának módosítását, valamint elfogadja, hogy a
működtetőnek feladata biztosítani a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének.
oktatásának további eszközeit.

2.)  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 4 példányban juttassa
el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete részére.

Határidő: azonnal
Felelős : Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota , 2015. április 10.

                         Talabér Márta                                         dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző 



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 2. határozati javaslat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 10-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta: 

… / 2015. (IV.10.) képviselő-testületi határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési
jogkörében eljárva nem támogatja a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó fenntartói feladatok szétválasztásából
adódó intézményátszervezést. A jelenleg összetett intézményben a gimnázium mellett
az alapfokú művészeti iskolai feladatok hatékonyan, jól szervezetten, magas
színvonalon biztosítottak, mindez sérülne az intézmény szétválasztása esetén.

2.)  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 4 példányban juttassa
el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete részére.

Határidő: azonnal
Felelős : Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota , 2015. április 10.

                         Talabér Márta                                         dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző 
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