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1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. május13 –i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának
visszavétele a Veszprém Megyei Önkormányzattól, illetve
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével a Balaton –
felvidék – Somló Szakképzés –szervezési Társulás létrehozása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

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

Meghívottak: Széchenyi István Szakképző Iskola intézményvezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata 2008. március 19-én tartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésén 83/2008. (III. 19.) Kt. határozatával kezdeményezte:
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél a fenntartásba 2011. augusztus 30-áig
átadott Széchenyi István Szakképző Iskola visszavételét 2008. július 1-jei hatállyal.
- A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartójaként - egy szakképzés-szervezési társulás
megalakítására Veszprém Megyei Önkormányzattal
- hogy a 2007. július 16-án aláírt megállapodást, amely létrejött a tapolcai Széchenyi István
Szakképző Iskolában lévő feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által történő
átvállalásáról, közös megegyezéssel szüntessék meg.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2008. (III. 27.) MÖK határozatában
megfogalmazta:
- 116/2007.(VI.27.) MÖK határozattal jóváhagyott Megállapodást a tapolcai Széchenyi
István Szakképző Iskolában lévő kötelező feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által
történő átvállalásáról 2008. június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel a két önkormányzat
szüntesse meg.
- A térségi integrált szakképző központ feladatainak ellátására kössön társulási megállapodást
Tapolca Város Önkormányzatával, Balaton –felvidék-Somló Szakképzés- Szervezési Társulás
néven 2008. július 1-jei hatállyal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. augusztus 30-áig átadott
Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását visszaveszi a Veszprém Megyei
Önkormányzattól 2008. július 1-jei hatállyal. Tapolca Város Önkormányzata a Széchenyi
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István Szakképző Iskolában lévő közoktatási feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által
történő átvállalásáról kötött Megállapodást közös megegyezéssel megszünteti és
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az erről szóló dokumentum aláírására.

A szakképzés-szervezési társulások megalakulásának, működésének és feladatainak jogi
alapjait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89./B § (3)-(6) bekezdései
határozzák meg. E törvény 89./B § (6) bekezdése szerint a szakképzés-szervezési társulások
működésére a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvényt kell alkalmazni minden olyan kérdésben, amelyről a közoktatási törvény
89./B §-a nem rendelkezik.

A szakképzés-szervezési társulás célja a szakképzés jelenleginél hatékonyabb formában
történő megszervezése, a szakképzési profiloknak a munkaerő-piaci igényekhez való
igazítása, a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás feltételeinek biztosítása. Ennek feltétele,
hogy a szakképzés-szervezési társulás tagjai elfogadják a regionális fejlesztési és képzési
bizottság (RFKB) által meghatározott fejlesztési irányokat és beiskolázási arányokat.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése szerint térségi integrált
szakképző központnak (TISZK) minősül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
89./B § (2) bekezdés alapján létrehozott szakképzés-szervezési társulás.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 1-jei hatállyal megállapodást
köt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével a Balaton-felvidék- Somló
Szakképzési Társulás létrehozására.

A szakképzés-szervezési társulási megállapodás, a társulások alapító okiratának
elfogadásához a társuló önkormányzatok testületeinek minősített többséggel meghozott
döntésére van szükség.

A szakképzés-szervezési társulások intézményfenntartást nem látnak el, a jelenlegi fenntartói
jogokat, és az intézmények önállóságát csak a jogszabályban előírt kötelező mértékben
szűkíti. A társulásoknak kötelező végrehajtani a RFKB törvényi szabályozáson alapuló,
szakképzésre vonatkozó előírásait.

A társulások döntéshozó szervei a Társulási Tanácsok, amelyekbe az önkormányzatok saját
képviselői közül delegálnak tagokat. A társulási törvény 10. § (3) bekezdése alapján egyik
társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több, mint felével.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Balaton –felvidék- Somló Szakképzési-
szervezési Társulás Társulási tanácsába Maron József, Horváthné Szalay Gyöngyi és
Buzás Gyula képviselőket javasolja delegálni.
A képviselők a Testület kedvező döntése esetén vállalják a Társulási Tanácsba a
delegálásukat, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a)
pontja alapján a személyüket érintő nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyeztek. Erről
írásbeli nyilatkozatot tettek.

A társulás által vállalt feladatok ellátásához, a működési költségekhez az önkormányzatok a
fenntartásukban működő intézmények szakképzésben számba vehető tanulólétszámának
arányában járulnának hozzá.
A Társulási megállapodások tervezetei nem számolnak a társulási tanácsok mellett
létrehozandó önálló munkaszervezetekkel. Az operatív feladatok végrehajtását és a belső
ellenőrzési feladatokat a Balaton –felvidék-Somló Szakképzés- Szervezési Társulás esetében
a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának funkcionális egységei látnák el. Az önálló
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jogi személyként működő Társulások részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
kerülnének megalakításra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviseletében Lasztovicza Jenő a Megyei
Közgyűlés Elnöke hivatalosan nyilatkozatot küldött. A tapolcai Széchenyi István Szakképző
Iskola működési költségeihez az intézmény tulajdonosi fenntartásba visszakerülését, 2008.
július 1-jét követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése továbbra is hozzájárul a
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –testülete által biztosítandó öt millió forint, a
normatív állami támogatás, az intézmény saját bevételek és az intézmény 2008. évre
megállapított működési célú költségvetési kiadásainak időarányos különbözete mértékéig. Az
erről szóló megállapodás tervezetet a Közgyűlés Elnöke 2008. június 12-i Közgyűlésre
beterjeszti.

Tapolca Város Önkormányzata fenntartásába kerül 2008. július 1-jétől a Széchenyi István
Szakképző Iskola. Az intézmény visszavételével az alapító okiratát is módosítani szükséges.
Az intézmény vezetője kérte, az alapító okirat módosítását, mivel 2008. szeptemberétől az
intézmény szeretné indítani a jelenlegi érettségire való felkészítés nappali és levelező tagozata
mellett az esti tagozatot is. Az esti tagozaton kevesebb óraszám biztosítása szükséges, mint a
nappali tagozaton, de több mint a levelezőn. A finanszírozás tekintetében az esti képzés
kedvezőbb a levelezőnél. A 2007/2008-as tanévben kévés a végzős szakmunkás tanuló,
ugyanis az új OKJ oktatási rendszer miatt a szakmák túlnyomó része már 3 éves képzési
idővel működik. Az intézményben végzett tanulók nem töltenének meg egy osztályra való
nappali tagozatos létszámot, ezért az esti tagozat megszervezésével biztosítaná az intézmény a
szakmunkás végzettségűek érettségire való felkészülését. Ennél a képzési formánál nincs meg
a 22 éves korhatár, ami lehetővé tenné a régebben végzett tanulók jelentkezését is.
Az intézmény alapító okiratának 6. pontjában szereplő dőlt vastagított betűvel szereplő
szakmák nem jelentenek új képzési területet az intézményben, hanem az új OKJ rendszerben
megváltoztak a képzések elnevezései. Induló osztályokat csak ezen elnevezéssel lehet indítani
(felmenő rendszer), a rendszerben bent lévőket pedig még a régi elnevezéssel kell végig vinni.

Az előterjesztés mellékletei
1. számú melléklet:
Balaton –felvidék- Somló Szakképzési- szervezési Társulás alapító okirata
2. számú melléklet:
Veszprém Megyei Önkormányzatával kötött Társulási megállapodás
(Balaton –felvidék- Somló Szakképzési- szervezési Társulás)
3. számú melléklet:
Széchenyi István Szakképző Iskola alapító okiratát
A tervezetben áthúzással jelöltük azokat a részeket, melyeket törölni kell és dőlt vastagított
betűvel a kiegészítéseket. Az álló betűk a változatlanul maradó szöveget jelzik.
A módosított alapító okiratot és a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatot a MÁK
Veszprém Megyei Területi Igazgatósághoz a törzskönyvi nyilvántartás adatainak átvezetése
érdekében meg kell küldeni
4. számú melléklet:
Nyilatkozat
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. augusztus
30-áig átadott Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását közös
megegyezéssel visszaveszi a Veszprém Megyei Önkormányzattól
2008. július 1-jei hatállyal. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző Iskolában lévő
közoktatási feladatok Veszprém Megyei Önkormányzat által történő
átvállalásáról kötött Megállapodást közös megegyezéssel megszünteti
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az erről szóló
dokumentum aláírására.

Határidő: 2008. május 23.
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi
István Szakképző Iskola működtetéséhez 2008. július 1-jétől Tapolca
Város Önkormányzata költségvetésében az általános tartalék terhére
két és fél millió forintot biztosít a normatív állami támogatáson és az
intézmény saját bevételén felül. Egyben kötelezettséget vállal arra,
hogy a 2009. költségvetési évben a normatív állami támogatáson és
az intézmény saját bevételén felül öt millió forintot fog biztosítani a
Széchenyi István Szakképző Iskola működtetésére, figyelemmel a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
nyilatkozatára.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek
figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2008. július 1.
Felelős: polgármester

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 1-jei
hatállyal társulási megállapodást köt a Veszprém Megyei
Önkormányzatával a Balaton –felvidék- Somló Szakképzési-
szervezési Társulás létrehozására.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a társulási
megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. május 23.
Felelős: polgármestere
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IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton –
felvidék- Somló Szakképzési- szervezési Társulás alapító okiratát a
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító okiratot legkésőbb
az elfogadástól számított 10 napon belül Veszprém Megyei
Önkormányzat részére küldje meg.

Határidő: 2008. május 23.
Felelős: jegyző

V.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodást a
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a Társulási Megállapodást
legkésőbb az elfogadástól számított 10 napon belül Veszprém
Megyei Önkormányzat részére küldje meg.

Határidő: 2008. május 23.
Felelős: jegyző

VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő -testülete a Széchenyi
István Szakképző Iskola alapító okiratát a melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító okiratot legkésőbb
az elfogadástól számított 10 napon belül MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő: 2008. május 23.
Felelős: jegyző

VII.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton-
felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsába Tapolca Város Önkormányzata képviseletére
Marton József,
Horváthné Szalay Gyöngyi,
Buzás Gyula
képviselőket bízza meg.
A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a
Képviselő – testületnek évente be kell számolni.

Határidő: 2008. május 23.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. május 9.
Ács János s.k.
polgármester
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1 számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában foglaltak, valamint a
37/2008. (III.27.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és
……/2008. ….. számú határozat alapján Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát 2008.
július 1-jétől a következő szerint határozza meg:

1. Költségvetési szerv megnevezése: Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-
szervezési Társulás

Rövid név: Balaton-felvidék - Somló SZASZET

Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

2. Alapítás ideje: 2008. július 1.

Alapítója: Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(8100 Tapolca, Hősök tere 15.)
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

3. Jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati költségvetési szerv

4. Működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe

5. Alapvető szakágazat: 841211 oktatás igazgatása (fő tevékenység)

6. Tevékenységi köre alaptevékenységként:
751153 Önkormányzatok és többcélú

kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

7. Kiegészítő tevékenységként:
751922 önkormányzatok, valamint

többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

751958 költségvetési szerv által végzett
egyéb kiegészítő tevékenység

701015 saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

930932 máshova nem sorolható egyéb
szolgáltatás

8. Feladata a szakképzés tevékenységi körében:
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- az RFKB által megadott szakképzési irányok és arányok alapján a társulás által
fenntartott szakképző intézményekben a beiskolázás megszervezése, a döntések
végrehajtásának ellenőrzése,

- az egyes intézmények fő képzési profiljának meghatározása,
- a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése, pályázatokon való

részvétel,
- „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek

javítása” című pályázat intézkedéseinek megvalósítása;
- pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése;
- a munkaerő piaci igényeknek megfelelő szakképzés szervezése;
- modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés szervezése, feltételeinek

megteremtése;
- korszerű gyakorlati képzés megteremtése a központi képzőhelyen kialakított

csúcstechnológiai beruházással;
- a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális oktatási-képzési

módszerek biztosítása;
- felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése;
- speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása;
- vizsgáztatási tevékenység koordinálása;
- környezettudatos magatartás kialakítása;
- tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti feladatok szakszerű

megvalósítása érdekében.

9. Gazdálkodása:
A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó – az
önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó alszámlával rendelkező - jogi
személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Gazdálkodási feladatait megállapodás alapján Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának intézménygazdálkodási csoportja (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) látja el.
Előirányzat feletti rendelkezési jogosultság: teljes jogkörrel rendelkező jogi személy.

Gazdálkodás belső ellenőrzése: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala végzi

10. Képviselete: a Társulási Tanács elnöke képviseli

11. Kinevezésének rendje: a társulási megállapodás alapján a Társulási Tanács tagjai
közül elnököt választ

12. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

13. A feladatellátást szolgáló vagyon:

- A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egy-
egy társult tag települési önkormányzatra eső részének befizetései;

- Központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek;
- Működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanuló létszám

arányos befizetései;
- Pályázatok útján nyert bevételek;
- Alapítványi támogatások;
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- Egyéb bevételek.
A költségvetési szerv működése során keletkező vagyonnövekmény a Balaton-
felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás tulajdona.
A vagyon felett rendelkező szerv: Társulási Tanács

Záradék:

A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2008.(III.27.) MÖK határozattal, Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a ……./2008. ( ) sz. határozattal hagyta jóvá.

Veszprém, 2008

Lasztovicza Jenő
a közgyűlés elnöke
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2. számú melléklet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Tapolca
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Tapolca, Hősök tere 15.;
képviseletében: Ács János polgármester), között az alábbiak szerint:

Felek megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5)
bekezdés a) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89./B § (2)
bekezdésében foglaltak szerint a törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő
önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a külön
jóváhagyandó alapító okirattal közösen létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő szakképzés-szervezési társulást hoznak
létre 2008. július 1. napjától kezdődő hatállyal.

A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a
következő tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik:

1. A társulás neve, székhelye:
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás (Társulás)
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

2. A társulás tagjainak neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Tapolca, Hősök tere
15.; továbbiakban: képviselő-testület)
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
továbbiakban: megyei közgyűlés )
- továbbiakban: Társulás tagjai -

3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák és
a számba vehető tanulók száma:

a) Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8100 Tapolca,
Hősök tere 15.)
Széchenyi István Szakképző Iskola (tanulólétszám: 548 fő)

b) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház
tér 1. )
- Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka (tanulólétszám 690 fő)
- Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka
(tanulólétszám: 800 fő)
- Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
(tanulólétszám: 480 fő)
- Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca
(tanulólétszám: 81 fő)

Összesen: 2599 fő

4. A Társulás célja:
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 A szakképzésről szóló LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés a) pontja szerinti térségi
integrált szakképző központ létrehozása,

 A szakképzés fejlesztésének összehangolása a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság – továbbiakban: RFKB – döntései alapján,

 A szakképzés a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése,
 A szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása.

A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják az RFKB által a
szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.

5. A Társulásban részt vevő megyei közgyűlés és a képviselő-testület mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges:
 a megállapodás jóváhagyásához;
 a megállapodás módosításához;
 a megállapodás megszüntetéséhez;
 a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
 a társulási megállapodás év közbeni felmondásához, figyelembe véve a 14. pontban

foglaltakat is.

6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői:

A Társulás jogi személy, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott és a
társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre.
A Társulás működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe.
A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban
rögzített célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a
Társulás lesz.
A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának intézménygazdálkodási csoportja (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) látja el.

7. A Társulás szervezete : Társulási Tanács
Társulás titkára
Társulás munkaszervezete
A társulás vezető tisztségviselői:
 a Társulási Tanács elnöke,
 elnökhelyettese

A Társulás titkára, munkaszervezete feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala látja el.

8. A társulási megállapodás határozatlan időre szól.

9. A Társulás döntéshozó szerve: a 6 tagú Társulási Tanács, amely a társult
önkormányzatok 3-3 fő képviselőjéből áll. A társulás tagja az általa választott képviselőt
visszahívhatja.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen, vagy
a Társulás tagjának képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke, illetve polgármestere
által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.
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A Társulási Tanács ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a tagok
Hivatalai által delegált 1-1 fő oktatási vagy pénzügyi szakterületen dolgozó
köztisztviselője, akit a Hivatal vezetője jelöl ki.

10. A Társulás Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörben:
 a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza

a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható
osztályok számát az RFKB döntésének megfelelően,

 a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet,
 a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít,
 a szakmai program tekintetében az RFKB döntésének megfelelően egyetértési

jogot gyakorol a tagok által fenntartott szakképző intézmények pedagógiai
programjának jóváhagyásánál,

 pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére,
 előzetesen elfogadja a társulás költségvetését,
 véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett

kezdeményezéseket;
 véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket,
 jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatát.

11. A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen megállapodás határozattal történő
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a Társulás felügyeleti szerve:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mely a megállapodásban foglalt
tartalommal a Társulás alapító okiratát kiadja, és a Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében intézkedik. A társulás költségvetése a Veszprém Megyei Önkormányzat
rendeletének részét képezi.

12. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:
A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg
működésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között.
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési
szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének tárgyalásakor akkor
határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási
Tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
A Társulási Tanács döntéseit a Tagok közül legalább öt tag igenlő szavazatával hozza
meg.
A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti.
Az ülést össze kell hívni:
 szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
 a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
 a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
 a Társulás székhelye szerinti Közigazgatási Hivatal vezetőjének

kezdeményezésére.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök
és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon
belül meg kell küldeni a Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási Hivatal
vezetőjének.
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13. A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A
Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás (költségvetési szerv) folyamatos
működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk
fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák tanulói létszáma mértékének
megfelelő arányban biztosítják a Társulás számára.

A Társulás tagjai alakuláskor a 2007/2008. évi közoktatási statisztikai adatgyűjtésben
szereplő létszámokat tekintik a pénzügyi támogatás számítási alapjának. A alakulást
követően a mindenkori költségvetési évet megelőző év októberi statisztikájában
szereplő létszámok az irányadók.

A Társulás megalakulásakor 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint alapítói vagyon
kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulási Tanács
rendelkezésére bocsátanak. A költségvetési szerv folyamatos (éves) működéséhez
szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről a Társulás tagjai minden év február
15-ig döntenek. A Társulás folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat
a Társulás tagjai minden év április 30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni.

A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a székhely
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás –
inkasszó – benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat
kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást –inkasszót – nyújtson be.

14. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának
részletes szabályai:
A Társuláshoz más, a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát fenntartó
önkormányzat is csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat
elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri jelen megállapodás tartalmát,
valamint az RFKB által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésében hozott döntéseket.
A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől
számított legkésőbb 60 napon belül döntenek.
A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő
beérkezését követő tanítási év kezdetén lehet.
A Társulásból való kilépésről a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább
egy tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.

15. A társulás ellenőrzésének rendje:
A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a
társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évről szóló beszámolóval
egyidejűleg - tájékoztatják a megyei közgyűlést, illetve a képviselő-testületüket.
A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala végzi.
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16. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és
kötelezettségei:

A Társulás megszűnik, ha
 a társulási megállapodást valamelyik tag felmondja
 a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák
 a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről.

A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai
felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök, valamint a fennálló kötelezettségek a
megszűnéskor megállapított tanulói létszám mértékének megfelelő arányban, a
pályázati forrásból származó vagyon tulajdoni aránya, valamint a fennálló
kötelezettségek a pályázatban való részvétel arányában illetnek meg és terhelnek.

A Társulás tagja a neki felróható okból keletkezett kötelezettségért kizárólagos
felelősséggel tartozik helytállni.

17. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a
Veszprém Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

18. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször
módosított 1997. évi CXXXV. törvény, a PTK , valamint a Magyar Köztársaság éves
költségvetéséről szóló törvények és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

19. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírását követően 2008. július 1-
jével lép hatályba. A költségvetési szervként működő Társulás a megállapodást aláíró
önkormányzatok közgyűlésének, illetve képviselő-testületének a Társulás alapító
okiratát elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával 2008. július 1. napjával
jön létre. A Társulás tagjai közgyűlésének, illetve képviselő-testületének határozatai a
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

20. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján rögzítették.

Veszprém, 2008…………………. Tapolca, 2008. ……………………..

....................................................... ........................................................
Veszprém Megyei Tapolca Város Önkormányzatának

Önkormányzat Közgyűlése Képviselő-testülete
3. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetbe foglalt)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 12/2008. (II. 21.) MÖK határozat
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2008. (V.13.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a Széchenyi István Szakképző
Iskola alapító okiratát 2008.július 1-jétől január 1-jétől a következők szerint határozza meg:
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1. Az intézmény megnevezése: Széchenyi István Szakképző Iskola
Rövid név: Széchenyi SZKI
Rövidített név: Széchenyi SZKI
OM azonosító: 037224
Székhelye: 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8.
Telephelye: 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.

2. Az intézmény alapításának időpontja: 1985
Jogelődje: Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola

8300 Tapolca, Batsányi tér 2.
306-os számú Táncsics Mihály Ipari
Szakmunkásképző Intézet Kihelyezett
tagozata
8300 Tapolca, Deák F. u. 16.

Alapítója: Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
Veszprém, Lenin tér 5.

Fenntartója, felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése
Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

3. Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény (összetett
iskola): szakközépiskola és szakiskola

4. Szakágazat száma és megnevezése: 853200 Szakmai középfokú oktatás

5. Az intézmény alaptevékenysége: 80210 Általános középfokú oktatás
80220 Szakiskolai oktatás, szakképzés

6. Szakfeladatok száma és megnevezése:

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás, nyelvi előkészítő

évfolyam
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás: nappali, esti és levelező munkarend szerint
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő, ruházati kereskedő, vasműszaki
kereskedő, pincér, szakács, asztalos, kőműves, vízvezeték- és központifűtés-
szerelő, gázvezeték- és készülék szerelő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos
Bolti eladó:

Elágazásai:
élelmiszer- és vegyi árú eladó, ruházati eladó, vasműszaki eladó,

Épületasztalos
Épületlakatos
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Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő:
Elágazásai:
vízvezeték- és vízkészülék- szerelő, központifűtés- csőhálózat
szerelő, gázfogyasztó- berendezés-és csőhálózat szerelő,
energiahasznosító berendezés szerelője

Középfokú végzettséghez kötött szakképzés:
kereskedelmi technikus, vendéglátó technikus, számítástechnikai szoftver
üzemeltető, gazdasági informatikus II, marketing- és reklámügyintéző
kereskedő, kereskedelmi ügyintéző, vendéglős,
Informatikai rendszergazda:

Elágazásai:
webmester számítógép-rendszerkarbantartó, G „IT kereskedő”, G
„Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető”

Informatikus
Elágazása: gazdasági informatikus

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
92403-6 Diáksport

7. Évfolyamok száma: általános műveltség megalapozása: 2; 3; 4; 5 évfolyam
szakképzés: 1; 2; 3 évfolyam

8. Felvehető legmagasabb tanulólétszám: 700 fő

9. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, a tulajdonosi és a fenntartói önkormányzatok
rendelkezéseinek megfelelően.

11. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozott időre bíz meg.

13. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az
intézmény látja el a részben önállóan gazdálkodó Batsányi János Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium (8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.), a Járdányi Pál
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8300 Tapolca, Deák F. u. 16.), a Szász Márton
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Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (8297 Tapolca-Diszel, Templom
tér 3.), valamint a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.) pénzügyi,
gazdasági feladatait az alapító okirat mellékletét képező megállapodás szerint.
Gazdálkodás megszervezése módjára tekintettel önállóan gazdálkodó önkormányzati
költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Veszprém, 2008. február 21.

Lasztovicza Jenő
14. Záradék:

Az alapító okiratban foglaltakat 2008. július 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel
egyidejűleg a 2008. január 1-jén kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2008.

Ács János
polgármester
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4. számú melléklet


