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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2023. március 23-i soron kívüli nyílt ülésére 

a Siófok Tankerületi Központ által javasolt intézményátszervezésről a Marcali Noszlopy 

Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozóan 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Siófoki Tankerületi Központ igazgatója 2023. március 17-én írásban tájékoztatott arról, 

hogy a Marcali Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Marcali Noszlopy Gáspár 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő intézményátszervezési javaslatot kíván 

benyújtani a köznevelésért felelős miniszterhez. A javaslat szerint az intézményben a 

felvehető sajátos nevelési igényű tanulói létszám 45 főről 70 főre változna. 

A tankerületi megkeresés az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2.§ (1) j) pontja értelmében 

a fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet készít. A 

középtávú fejlesztési tervet a Siófoki Tankerületi Központ 2017-től 2022-ig terjedő 

időtartamra vonatkozóan elkészítette és megküldte részünkre, melyet a Képviselő-testület 

2017. október 19-i ülésén támogatott, azóta újabb fejlesztési terv részünkről nem ismert. 

A fejlesztési terv külön fejezetben tárgyalja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását: 

 „Az SNI-s gyermekek oktatásának színvonala az egész oktatási rendszert minősíti. A 

korszerű, komplex eljárásokkal végzett diagnózis alapján kialakított fejlesztő célú oktatás 

magasan képzett szakemberek közreműködését, minőségi és különleges taneszközök 

biztosítását, ezek rendszerbe foglalt szabályozását igényli Az SNI területén a szükséges és 

elégséges ellátás csak akkor valósulhat meg, ha az oktatás általános feltételei is megfelelőek, 

tehát a szakmai feltételek elérhetővé teszik az iskolai követelmények teljesítését.” 

„Fontos tudni, hogy az iskolai teljesítmények átlagtól való jelentős eltéréseiben milyen 

tényezők a meghatározók: a gyermekek különböző eredetű és ezért másfajta beavatkozást 

igénylő extraszükségleteiről van-e szó (halmozottan hátrányos helyzet, kisebbségi lét és/vagy 

SNI), vagy pedig az iskola működési problémáiról; ezért célszerű lenne valamennyi 

pedagógusnak az elméleti és gyakorlati képzésben megszereznie az SNI-re vonatkozó 

általános és szakmódszertani tudást. Így készülhetnek fel a pedagógusok az SNI-vel 

kapcsolatos különleges feladatokra, és így válhatnak alkalmassá arra, hogy a 

kompetenciájukat meghaladó kérdésekben az alapszintű diagnosztikai ellátást biztosító 

intézménybe irányítsák a gyermeket.” 

Az intézménybe a 2022. évi októberi statisztikai adatok alapján jelenleg is az engedélyezettnél 

lényegesen több (62 fő) sajátos nevelési igényű tanuló jár. Figyelembe véve az országosan is 

jellemző szakemberhiányt, a pedagógusok nagy fokú leterheltségét, valamint a már említett 
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fejlesztési tervben is kiemelt és a marcali intézményekben hatékonyan folytatott 

tehetséggondozáshoz szükséges szakember létszámot, a sajátos nevelési igényű tanulók 

szakértői véleményeiben leírt szakember és tárgyi feltételek biztosítása nem megoldott a 

megemelt engedélyezett létszám esetén. 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni!  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Tankerületi Központnak a 

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó 

intézményátszervezési javaslatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az átszervezéssel 

kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja: 

A képviselő-testület nem támogatja, hogy a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskolába felvehető sajátos nevelési igényű tanulói létszám 45 főről 70 főre 

változzon. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester, a közlésért 

Határidő: 2023. március 24. 

 

 

         Dr. Sütő László sk. 

            polgármester 

 

 

Marcali, 2023. március 17. 


