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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. március 29-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  A Szász Márton Általános Iskola fenntartói jogának átadása a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy köznevelési 
intézményfenntartónak  

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 
 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Humán Bizottság 
Gazdasági Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

  
Meghívandó: Szabó Lajos Konrád, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója 

Stolár Mihály, a Szász Márton Általános Iskola Intézményvezetője  
Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ oktatási igazgatója 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (továbbiakban Baptista Szeretetszolgálat 
EJSZ, továbbiakban: Egyház) a Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: 
Tankerület) fenntartásában álló Szász Márton Általános Iskola (székhely: 8300 Tapolca, 
Iskola utca 5. sz., hrsz: 2843/4, telephely: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6., hrsz:2929/2,) 
(továbbiakban: intézmény) és a Veszprémi Szakképzési Centrum fenntartásában álló Gönczy 
Pál Szakközépiskola, Szakiskola (székhely: 8297 Tapolca-Diszel  Templom tér 3., hrsz: 4367, 
telephelyek: 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 1., hrsz: 4377, 8297 Tapolca-Diszel  Szabó 
Ervin utca 6.sz.,hrsz: 4341/1) fenntartói jogainak és kötelezettségeinek átvételét 
kezdeményezte 2018. szeptember elsejétől. 
 
Kezdeményezésével megkereste Balogh Zoltán urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
miniszterét, Molnár László urat, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
főigazgatóját, Dr. Solti Péter urat, a Klebelsberg Központ elnökét, Schindler Lászlóné 
asszonyt, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatóját, Szabó Lajos Konrád urat, a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját, valamint Tapolca Város Önkormányzatát.  
 
Az Egyház már 2012-ben is kinyilvánította azon egyértelmű szándékát, hogy átvegye az 
akkori Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Módszertani Intézmény (ezen intézményből jött létre, többszöri átszervezést és 
fenntartóváltást követően a Balatonfüredi Tankerületi Központ fenntartásában álló Szász 
Márton Általános Iskola és a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája 
és Szakiskolája) fenntartását és működtetését, azonban a szükséges engedélyeztetési eljárások 
akkor „megszakadtak”.  
 



A fenntartói jog átvételére vonatkozó, ismételt kezdeményezésre a VSZC Gönczy Pál 
Szakközépiskolája és Szakiskolája, valamint felettes szerve, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(továbbiakban: NGM) (ill. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) nem válaszolt.  
 
A Balatonfüredi Tankerületi Központ, mint a Szász Márton Általános Iskola fenntartója, 
viszont megkezdte az intézmény fenntartói jogának átadására vonatkozó egyeztetési eljárást, 
ennek keretében, a 2018. március 10-én kelt levelében, kérte az ingatlan tulajdonosa, Tapolca 
város véleményét. 
 
A Tankerület a vélemények kialakításának elősegítése érdekében 2018. március 20-án 
tájékoztató fórumot szervezett az iskola nevelőtestülete, valamint a gyermekek szülei részére. 
Az egyeztetésen részt vett a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ oktatási igazgatója, a Tankerület 
vezetése és meghívást kapott önkormányzatunk is. 
 
A tájékoztatón megjelent szülőket és pedagógusokat leginkább az foglalkoztatta, hogy a 
fenntartóváltás hozzájárul-e az infrastrukturális feltételek javulásához. Többen hangsúlyozták, 
hogy az intézményre nagy szükség van, az ott folyó szakmai munkával elégedettek, viszont az 
iskola épülete, külső és belső műszaki állapota méltatlan egy köznevelési intézményhez. 
Jobb sorsra érdemes intézményről van szó, de sajnos az elmúlt időszak többszöri 
fenntartóváltása sem hozott javulást a feltételekben. 
 
A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ oktatási igazgatója válaszában jelezte, hogy ők is csak az 
éves költségvetés keretein belül tudnak gazdálkodni, az épület felújítását külső források 
bevonásával (pl. pályázat) tudnák elvégezni és csak fokozatos „építkezést” tud elképzelni. 
 
Az ingatlan állapota viszont sürgős intézkedést követel. Városunk csereingatlant nem tud 
biztosítani, az iskolaépület felújítására pedig forrás hiányában nem vállalkozhat. (az óvodai 
nevelésen kívül közneveléssel kapcsolatos állami támogatásra önkormányzatunk nem 
jogosult, saját bevételeit pedig elsősorban kötelező feladataira kell fordítania) Problémát 
jelent még az is, hogy az iskola Köztársaság téri telephelyének 10 éves használati joga 2021-
ben lejár. (az ingatlan nyilvántartásba a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ javára 
10 éves használati jogot jegyeztek be 2011. 08.05-én) 
 
Az előzetes egyeztetések során felmerült az a lehetőség is, hogy ha a Gönczy Pál 
Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói joga is átadásra kerülne a Baptista Szeretetszolgálat 
EJSZ részére, akkor talán egy intézmény-racionalizálással enyhíteni lehetne e több évtizede 
húzódó problémán, de mint a fentiekben jeleztem a NGM ebben nem partner. 
 
A képviselő-testületnek abban kell döntenie, hogy támogatja-e ilyen körülmények között a 
fenntartói jog átadását, hisz az átvevő sem tudja garantálni azt, hogy az ingatlant záros 
határidőn belül felújítja. 
Az ingatlan felújítása a jelenlegi törvényi szabályozás mellett a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ feladata.  Amennyiben a fenntartói jog átadása nem történik meg, javaslom, hogy 
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testület ismételten kérje a Balatonfüredi Tankerületi 
Központot, mint fenntartót, hogy az intézmény felújításáról, karbantartásáról a biztonságos 
feladatellátás, valamint a vagyon állapotának megőrzése érdekében intézkedjen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 



HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
a Balatonfüredi Tankerületi Központ fenntartásában 
álló Szász Márton Általános Iskola (székhely: 8300 
Tapolca, Iskola u. 5. sz., hrsz:2843/4), telephely: 
8300 Tapolca, Köztársaság tér 6., hrsz:2929/2) 
fenntartói jogának a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy részére történő átadását nem 
támogatja. 
Kéri a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
igazgatóját, hogy az intézmény felújításáról és 
karbantartásáról a biztonságos feladatellátás, 
valamint a vagyon állapotának megőrzése érdekében 
intézkedjen. 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
a Balatonfüredi Tankerületi Központ fenntartásában 
álló Szász Márton Általános Iskola (székhely: 8300 
Tapolca, Iskola u. 5. sz., hrsz:2843/4), telephely: 
8300 Tapolca, Köztársaság tér 6., hrsz:2929/2) 
fenntartói jogának a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy részére történő átadását 
támogatja, azzal egyetért. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadással 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a szükséges 
tárgyalásokat lefolytassa. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
Tapolca, 2018. március 21. 
 
 
 

Dobó Zoltán 
         polgármester 
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