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8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/323-57/2012

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. augusztus 28- i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: „A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása 
a Baptista Szeretetszolgálat számára” szóló előterjesztés alapján 
hozott döntések nyilvános ülésen való megerősítése

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak:

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 29-i rendkívüli zárt 
ülésén tárgyalta a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadását a 
Baptista Szeretetszolgálat számára és a 82/2012. (V. 29.) Kt. határozatával döntött az
átadásról.
 A Képviselő-testület 83/2012. (V. 29.) Kt. határozatával elfogadta a fenntartói jog 
átadásával kapcsolatos, Közoktatási megállapodást, „Megállapodás az intézmény
fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről és folytatásáról” szóló megállapodást 
és az Ingatlanhasználati szerződést. 

A Képviselő-testület 84/2012. (V. 29.) Kt. határozatával 2012. augusztus 31. napjával 
jogutódlással megszüntette a Széchenyi István Szakképző Iskola elnevezésű önálló jogi 
személyként, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet a  Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére fenntartói jog átadás-átvétel
következményeként Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásból
történő kivezetése céljából.   

A Képviselő-testület 85/2012. (V. 29.) Kt. határozatával elfogadta az intézmény 
megszüntető okiratát. 

Mind az előterjesztést, mind pedig a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet az ülést 
követően 15 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára, 
törvényességi felügyeleti eljárásban történő vizsgálatra. 
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A vizsgálat alapján a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott Dr. Kovács Zoltán 
2012. július 26-án kelt levelében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 132. § (1) bekezdése a) pontja és a 134. § -ban biztosított hatásköre
alapján törvényességi felhívással élt.
A határozatok zárt ülésen való elfogadását törvénysértőnek minősítette.  

A felhívás alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 29-i 
rendkívüli zárt ülésén tárgyalt a „Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának 
átadása a Baptista Szeretetszolgálat számára” előterjesztés alapján elfogadott 
határozatokat nyilvános ülésen is el kell fogadni.

A javaslat alapján a törvénysértés megszüntetése érdekében Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-ig a döntéseket nyilvános 
testületi ülésen hozott határozatokkal meg kell erősíteni, vagy a zárt ülés jegyzőkönyvét 
nyilvános üléssé kell nyilvánítani.

A Kormánymegbízott elküldte a levelet mind három Bizottság, a Polgármester Úr és a
Képviselő-testület részére is.   

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 82/2012. (V. 29.) 
Kt., 83/2012. (V. 29.) Kt., 84/2012. (V. 29.) Kt., és a 85/2012. (V. 29.)
Kt., határozatokkal elfogadott döntéseit nyilvános ülésen megerősíti.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. augusztus 16.

Császár László
polgármester


