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5. sz. előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2018. március 14-i soron kívüli ülésére 

a Siófok Tankerületi Központ által javasolt intézményátszervezésről  

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

A Siófok Tankerületi Központ igazgatója tájékoztatott minket, hogy a tavalyi évhez 

hasonlóan a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumra 

vonatkozóan intézményátszervezési javaslatokat kíván benyújtani az oktatásért felelős 

miniszterhez. A döntés meghozatala előtt az ingatlantulajdonos Marcali Városi Önkormányzat 

véleményét is be kell szerezni. A javaslat szerint: 

 

- Az alapító okiratból törlésre kerül a kollégiumi ellátás, a testnevelés tantárgy emelt 

szintű oktatása, az utazás és turizmus tantárgy oktatása, valamint az úszásoktatás, mivel 

a kollégium ellátás évek óta megszűnt, csakúgy, mint az emelt szintű testnevelés 

oktatás. 

- a szakközépiskolai oktatás a 2015/2016-os évvel megszűnt az intézményben, így a 

feladat törlésre kerül 

- az intézmény elnevezéséből kivezetésre kerül a „szakközépiskola’, valamint a 

„kollégium” elnevezés, mivel ezen feladatok ellátása szintén megszűnt. 

 

A Siófoki Tankerületi Központ megkeresése az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, mely 

alapján javaslom, hogy az átszervezéssel kapcsolatos elképzelést támogassuk. 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Tankerületi Központ 

intézményi átszervezésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, az átszervezéssel 

kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja: 

 

1. A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium intézményi dokumentumaiból a kollégiumi ellátás, a 

testnevelés tantárgy emelt szintű oktatása, az utazás és turizmus tantárgy oktatása, 

valamint az úszásoktatás kivezetésre kerüljön. 

 

2. A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium szakmai alapdokumentumából a szakközépiskolai 

oktatás, mint feladat törlésre kerüljön 
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3. A Képviselő-testület támogatja, hogy az intézmény új neve Marcali Berzsenyi Dániel 

Gimnáziumra változzon. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester, a közlésért 

Határidő: 2018. március 16. 

 

 

Marcali, 2018. március 8. 

 

 

 

         Dr. Sütő László sk. 

             polgármester 
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