
2. NAPIREND      Ügyiratszám: 1/341-2/2019 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. április 16-i rendkívüli nyilvános ülésére 
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intézmény fenntartói jogának átadása 
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Varga Béláné közművelődési és intézményi referens  
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   Gazdasági Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 
 
Meghívandó: Schindler Lászlóné, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója 

Dr.Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ oktatási igazgatója 
 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Veszprémi Szakképzési Centrum a Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola 
tagintézménye esetében intézményátszervezésnek minősülő változtatást kezdeményezett. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 11. pontja alapján 
„intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai 
alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával 
jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely 
vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.” 
 
 A fentiek alapján, ha a fenntartó az alapító okiratában, alapdokumentumaiban megváltoztatja  

c)  az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
da) székhelyét, 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszámot, 
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok 

megnevezését, 



i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, 
szakközépiskola esetén az ágazatokat, 

j)  a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 
használati jogát, akkor intézményátszervezést hajt végre. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 84. § (7) 
bekezdése alapján a fenntartó a nevelési oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban az 
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést. 
 
Az Nkt. 83.§ (3-4) bekezdés alapján a fenntartónak az átszervezéssel kapcsolatban ki kell 
kérnie a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 
 
A Veszprémi Szakképzési Centrum (továbbiakban: VSZC) a Gönczy Pál Szakközépiskola és 
Szakiskola alapdokumentumában az alábbi módosításokat tervezi: 
 

1. A fenntartó új alapfeladattal, a szakgimnáziumi képzéssel kívánja bővíteni az 
intézmény képzési struktúráját. 
 

A szakgimnáziumi képzés bevezetésének indokaként azt jelölte meg a VSZC, hogy a 
Tapolcai Járás területén nincs más állami szakképző, mely kielégíthetné a szakgimnáziumi, 
illetve az érettségire épülő képzések iránti keresletet. Az intézményben elsősorban a IV. 
Pedagógiai ágazatba tartozó, érettségire épülő képzéseket szeretnék bevezetni.  
 
Meg kell azonban jegyezni, hogy e képzést a Széchenyi István Baptista Középiskolában évek 
óta, eredményesen ellátják. 
 

2. A szakgimnáziumi alapfeladat névhasználatban történő megjelenítése 
 

Amennyiben az intézmény szakgimnáziumi alapfeladatot is elláthat, akkor azt, a 20/2012. 
(VIII:31.) EMMI rendelet 123.§-a alapján, a névhasználatban is meg kell jeleníteni. 
 
A Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája javasolt új 
neve: Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája. 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
A Szakképzési Centrumok megalakulása óta, a demográfiai tendenciákat is figyelembe véve, 
a képviselő-testületi tagok, oktatással foglalkozó szakemberek stb. részéről többször felmerült 
az a kérdés, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 
Széchenyi István Baptista középiskola mellett van-e létjogosultsága a hosszabb távú, 
kiszámítható működésre egy másik, hasonló képzési struktúrával rendelkező intézménynek. 
 
A VSZC tájékoztatása alapján a Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola működtetése az 
intézmény földrajzi elhelyezkedése, valamint infrastrukturális adottságai miatt nehézségbe 
ütközik. Megjegyzem, hogy a fenntartó az ingatlanon kisebb javításokat elvégzett (pl. járdát, 
előtetőt épített), de be kell látni, hogy az egykor családi háznak épített ingatlan egy nagyobb 
léptékű felújítás hiányában alkalmatlan a köznevelési feladatok ellátására.  
 



A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ a korábbi időszakban többször jelezte azon szándékát, 
hogy szívesen átvenné az intézmény fenntartói jogát, azonban az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (korábban: Nemzetgazdasági Minisztérium) részéről csak 2019. elején kapott 
olyan információt, ami arra bátorította az egyház vezetését, hogy elindítsa az átadás-átvételi 
eljárást. 
 
Az átvétellel kapcsolatos szülői, nevelőtestületi, minisztériumi egyeztetések folyamatban 
vannak. 
 
Amennyiben a véleményre jogosultak egyetértenek a fenntartóváltással, akkor 2019. 
szeptember elsejétől a Gönczy Pál Szakközépiskola, Szakiskola a Széchenyi István Baptista 
Középiskola Tagintézményévé válhat. 
Ebben az esetben a VSZC intézményátszervezésre vonatkozó intézkedése irreveláns. 
 
A VSZC főigazgatója szerint e „párhuzamos” intézkedés a rendelkezésre álló idő rövidsége 
miatt indokolt. 
 
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

I. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

a) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi 
Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és 
Szakiskolája intézményátszervezését-, mely szerint az intézmény 
képzési struktúráját a szakgimnáziumi, és elsősorban a IV. 
Pedagógiai ágazatba tartozó érettségire épülő képzésekkel bővíti - 
támogatja. 

 
Egyetért azzal, hogy e változást a fenntartó az intézmény 
névhasználatában is megjelenítse. 

 
Az intézmény új elnevezése az átszervezést követően: Veszprémi 
Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolája. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprémi 
Szakképzési Centrum főigazgatóját értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

  



b) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi 
Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és 
Szakiskolája intézményátszervezését-, mely szerint az intézmény 
képzési struktúráját a szakgimnáziumi, és elsősorban a IV. 
Pedagógiai ágazatba tartozó érettségire épülő képzésekkel bővíti 
– nem támogatja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprémi 
Szakképzési Centrum főigazgatóját értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi 

Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és 
Szakiskolája tagintézmény fenntartói jogának a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére történő átadását 
támogatja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprémi Szakképzési 
Centrum főigazgatóját értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
b) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi 

Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és 
Szakiskolája tagintézmény fenntartói jogának a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére történő átadását 
nem támogatja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprémi Szakképzési 
Centrum főigazgatóját értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2019. április 11. 
 
 

        Dobó Zoltán 
        polgármester 



 






