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A Pécsi Tankerületi Központ által végzett közfeladatok 

(a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt), valamint az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján) 

 

 
A Pécsi Tankerületi Központ a Pécsi, Komlói és Pécsváradi járásban található állami 

fenntartású köznevelési intézmények fenntartói feladatait látja el. 

 

 
A tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő 

köznevelési intézmények tekintetében 

1. meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, 

2.  meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott 

tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok 

számát, 

3. ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben 

továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, 

a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint 

illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, 

4. gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, az Nkt-ban 

meghatározott kivételekkel, 

5. jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, 

6. értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott 

feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 

7. ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t, 

8. meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, a pedagógiai szakszolgálat 

működési körzetét 

9. az Nkt. 61.§ (5) bekezdése szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat a fenntartott 

köznevelési intézmény alkalmazottai felett, 

10. a gyermek, tanuló érdekében kötelezheti a szülőt, hogy jelenjen meg a szakértői 

vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján a gyermeket a megfelelő nevelési- 

oktatási intézménybe írassa be, 
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11. másodfokú döntést hoz az intézmény döntése ellen indított eljárásban a 

jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással 

benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a 

tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, 

megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében, 

12. a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a köznevelésért felelős miniszter részére a 

fenntartási körébe tartozóan köznevelési intézmény létesítésére, a köznevelési 

intézmény - az Nkt. 83. § (2b) bekezdését nem érintő - átszervezésére, megszüntetésére, 

alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés 

meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően 

beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joggal rendelkezők 

véleményét, egyetértését, 

13. a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a miniszter részére a fenntartásában lévő 

köznevelési intézmény vezetőjének megbízására, megbízásának visszavonására, 

előkészíti és a Klebelsberg Központnak megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének 

kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó munkáltatói 

intézkedés dokumentumait, 

14. a Klebelsberg Központ számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény Nkt. 83. § (2b) 

bekezdése szerinti átszervezésére, 

15. érvényesíti és - szakmai iránymutatást nyújtva - érvényesítteti a köznevelési 

intézmények tevékenységében az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony 

gazdálkodás követelményeit, 

16. értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges 

feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését a szükséges 

gazdálkodási keretek biztosításával, 

17. közreműködik 

 az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési 

tárgyú mérések, vizsgálatok, 

 a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek 

szervezésével összefüggő feladatok, 

 a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgái megszervezésének 

lebonyolításában, 

18. jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt, 
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19. a fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet készít, 

20. kiadja a köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait, 

21. részt vesz a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésében, 

22. hazai és az európai uniós forrásokból pályázati és projekttevékenységet valósít meg a 

Klebelsberg Központtal együttműködve, annak iránymutatásai alapján, 

23. működteti a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet a 2/B. § (3) bekezdése szerinti 

képviselőkből álló tankerületi tanácsot, 

24. ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat. 


