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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium fenntartói jogainak 
és kötelezettségeinek ellátására vonatkozóan a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ (továbbiakban: 
Baptista Szeretetszolgálat) és Tapolca Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
2012. május 30. napján közoktatási megállapodást, az intézmény fenntartói jogainak és 
kötelezettségeinek átvételéről és folytatásáról – Megállapodást és Ingatlanhasználati 
szerződést (továbbiakban: megállapodás) kötöttek. A megállapodás időtartamát 5 évben 
határozták meg azzal, hogy amennyiben azt jogszabály nem zárja ki, a lejáratot követően a 
megállapodás 5 évre meghosszabbodik, öt évenként mindaddig, ameddig a működési 
feltételek biztosíthatók. 
 
Önkormányzatunk a 2015. júliusában bekövetkezett köznevelési és szakképzési jogszabály-
változások miatt, a 2012-ben megkötött megállapodás közös megegyezéssel történő 
módosítását kezdeményezte, amelyhez a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ vezetősége 
hozzájárult.  
 
A megállapodás módosítását követően, 2018. április 5-étől, a Baptista Szeretetszolgálat 15 
évre szóló „Haszonélvezeti jogot alapító szerződés” (továbbiakban: szerződés) alapján teljesíti 
vállalt feladatait, a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 
szakszerű és szerződésszerű fenntartását és működtetését. 
 
Az intézmény 2020. szeptember 1. napjáig Széchenyi István Baptista Középiskola néven 
szerepelt, a névváltozást a szakképzési törvényben, valamint a képzési szerkezetben 
bekövetkező változások indokolták.  
 
A szerződés 21. pontjában a fenntartó vállalta, hogy feladatainak teljesítéséről az adott tanév 
végét követő három hónapon belül szakmai beszámolót készít az önkormányzat, mint az 
átadott ingatlanok tulajdonosa, részére. 
 



A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium intézményvezetője 
által elkészített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, valamint a szakmai beszámolót 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

    HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola 
és Gimnázium 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmai 
beszámolóját elfogadja.  
Köszönetét fejezi ki a fenntartónak, az 
intézményvezetőnek, valamint az intézmény valamennyi 
dolgozójának a szakszerű és lelkiismeretes nevelő-oktató 
munkáért. 
 
 

 
Tapolca, 2020. szeptember 21. 
 
        
 

 Dobó Zoltán 
         polgármester 
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