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Előterjesztés  
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2020. március 26-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

Tárgy: A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a 

Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium átszervezésének véleményezése 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: - 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

 Ellenőrizte: 

 

 

 

 Bérczes Beáta                          Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                  aljegyző                                             jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt. 84. § (7) 

bekezdése alapján:  

A fenntartó, a tankerületi Központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott 

intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 

kapcsolatban. 

 

Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján az átszervezéshez ki kell kérni a 

vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 

 

1. A Veszprémi Tankerületi Központ a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola átszervezésével kapcsolatos javaslata a következő: 

 

1) Új telephely létesítése a Várpalota, Szent István utca 14. szám alatt. 

2) Az alapfokú művészeti iskolában táncművészeti ág, azon belül néptánc tanszak 

indítása. 

3) Az alapfokú művészeti iskolában táncművészeti ág, azon belül társastánc tanszak 

indítása. 

4) A hajmáskéri telephelyen táncművészeti ág, azon belül néptánc tanszak indítása. 

 

A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola esetében az átszervezés indoka:  

 

A várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium művészeti kínálatában szerepelt a néptánc oktatás, amely a 

Szent István utca 14. sz. alatt folyt. Az intézmény megszűnését követően a táncművészeti ág, 

azon belül a néptánc-, valamint a társastánc tanszak bevezetésére a Thuri György Gimnázium 

és Alapfokú Művészeti Iskolában nyílik lehetőség. A néptánc próbákhoz azonban sem a 

gimnázium, sem az AMI épületében nincs elegendő hely, ezért új telephely létesítése 

szükséges.  

A szakmai alapdokumentum kiegészítésével a Thuri György Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola hajmáskéri telephelyén is tovább folytatható a néptánc oktatás.  

 

2. A Veszprémi Tankerületi Központ a Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium átszervezésével kapcsolatos 

javaslata a következő: 

 

1) Az intézmény megszüntetése jogutóddal. 

2) A Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium székhely intézménye a Csetényi Vámbéry Ármin 

Általános Iskola tagintézményévé válik. 

 



A Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium esetében az átszervezés indoka:  

 

A jelenlegi tanuló- és pedagóguslétszám alapján az iskola önálló intézményként a törvényi 

előírásoknak megfelelően nem működtethető. Tekintettel Jásd település földrajzi 

elhelyezkedésére, valamint az érintett intézmények beiskolázási körzethatárára a megszűnő 

intézmény székhelye a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola tagintézményeként 

működne tovább, biztosítva a jelenleg az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló diákok 

általános iskolai nevelését-oktatását.  

 

3) Dankó úti telephely megszüntetése.  

 

A Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium esetében az átszervezés indoka:  

 

Tekintettel a székhely intézmény tagintézménnyé válására, valamint a tanuló- és 

pedagóguslétszámra a Dankó úti telephely a törvényi előírások szerint nem működtethető. Az 

alapfeladatok közül az általános iskolások nevelése-oktatása a várpalotai általános iskolákban, 

a gimnáziumi tanulók nevelése-oktatása a Thuri György Gimnáziumban biztosítható. A 

középiskolások kollégiumi ellátása a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és 

Kollégiumban megoldható. Az AMI által nyújtott képzések (nagyrészt a jelenlegi 

telephelyeken) több intézményben, azok szakmai dokumentumának módosításával 

folytathatóak.  

 

4) Fehérvári úti telephely megszüntetése.  

 

A Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium esetében az átszervezés indoka:  

 

A telephelyen sportcsarnok működik, amelyre a székhely intézmény, valamint az általános 

iskolai és gimnáziumi alapfeladatokat ellátó Dankó úti telephely megszűnése után nincs 

szükség. 

 

5) Szent István utcai telephely megszüntetése.  

 

A Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium esetében az átszervezés indoka:  

 

A székhely intézmény, valamint a Dankó úti telephely megszűnése miatt a telephely 

megszüntetése indokolt. A művelődési ház a továbbiakban a Thuri György Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként biztosíthat helyszínt a néptánc oktatáshoz.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék! 

 

 

Várpalota,  2020. március 24. 

 

 

Campanari-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 2020. március 26-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta:  

 

 

…/2020. (III.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

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 Veszprémi Tankerületi Központ Thuri György 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alábbi átszervezési javaslatát:  

- -Új telephely létesítése a Várpalota, Szent István utca 14. szám alatt.  

- Az alapfokú művészeti iskolában táncművészeti ág, azon belül néptánc 

tanszak indítása. 

- Az alapfokú művészeti iskolában táncművészeti ág, azon belül 

társastánc tanszak indítása. 

- A hajmáskéri telephelyen táncművészeti ág, azon belül néptánc tanszak 

indítása. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Veszprémi 

Tankerületi Központ részére. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Campanari- Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Várpalota,  2020. március 26. 

 

 

                          

 

              Campanari- 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 2020. március 26-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta:  

 

 

 

…/2020. (III.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

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 Veszprémi Tankerületi Központ Képesség- és 

Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium alábbi átszervezési javaslatát:  

- Az intézmény megszüntetése jogutóddal. 

- A Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium székhely intézménye a Csetényi Vámbéry 

Ármin Általános Iskola tagintézményévé válik. 

- Dankó úti telephely megszüntetése.  

- Fehérvári úti telephely megszüntetése.  

- Szent István utcai telephely megszüntetése.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Veszprémi 

Tankerületi Központ részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Campanari- Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Várpalota,  2020. március 26. 

 

 

                          

 

               Campanari- Talabér Márta                                         dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester           jegyző  
 
 

 

 

 

 

 


