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Meghívottak: Szollár Gyula igazgató Széchenyi István Szakképző Iskola

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szakképzéssel összefüggő
önkormányzati feladatok végrehajtására Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
37/2008. (IIII.27.) MÖK, és Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 118/2008. (V.
13.) Kt. határozatával jogi személyiséggel működő Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-
szervezési Társulást hozott létre 2008. július 1-jei hatállyal.

Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapításakor a társulásban a
társulás tagjaként a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő
ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiummal, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiummal, a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola
és Kollégiummal, valamint a tapolcai Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, míg Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző Iskolával vett részt.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2011.(III.25.) Kt. határozatával úgy
döntött, hogy a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által ellátott közoktatási feladatokat a 2010-2014-
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es önkormányzati ciklus idején ellátja. A testület 125/2011. (V.25.) Kt. határozatával e két
intézmény jogutóddal történő megszüntetéséről döntött, míg jogutód intézményként létrehozta
2011. július 1-jei hatállyal az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium elnevezésű intézményt.

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2011. (IV.1.) számú
határozatával úgy döntött, hogy a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és
Kollégium keretében ellátott feladatokat 2011. július 1-jétől vállalja.

A fenti változások és a társulás által vállalt kötelezettségek miatt szükséges a két
önkormányzat által alapított társulás bővítése a szakképzési feladatot ellátó intézményt 2011.
július 1-jétől fenntartó Ajka és Balatonfüred település önkormányzatai képviselő-testületeivel.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vezetése a társulás bővítése érdekében tárgyalásokat
folytatott a két érintett települési önkormányzat vezetésével, valamint Tapolca város
polgármesterével.

A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás jelenleg hatályos társulási
megállapodásának 14. pontja szerint 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.

Ajka Város polgármesterével aláírt előzetes megállapodásban – melyet a megyei közgyűlés
85/2011. (V.31.) MÖK határozatával fogadott el - Ajka Város Önkormányzata vállalta, hogy
a társulásba tagként belép, és a felek akként terjesztik a társulási megállapodás módosítását a
közgyűlés, illetve a képviselő-testületek elé, hogy a társult tagok 2-2 delegált képviselővel
vesznek részt a Társulási Tanács munkájában.
Balatonfüred Város polgármestere előzetesen szintén arról nyilatkozott, hogy csatlakoznak a
társuláshoz.

A Társulási megállapodást módosítani szükséges a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése következtében,
melynek alapján az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 135. § (5) és (9) bekezdése értelmében a
tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változásából eredő, továbbá a költségvetési
szervek költségvetési típusba történő besorolásának módosításából következő változásokat a
költségvetési szerv alapító okiratának az új szabályozás hatálybalépését követő első
módosítása során kell átvezetni.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/K. § (7) bekezdése értelmében
alapító okiraton jogi személyiségű társulások esetén a társulási megállapodást kell érteni. A
jogszabálynak való megfelelés érdekében a társulási megállapodások módosítása során ezen
változásokat is szükséges átvezetni.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 10. § (10)
bekezdése kimondja, hogy az alapító okiratban foglaltak változása esetén az alapító okirat
módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az
alapító okiratot egységes szerkezetben is. Az egységes szerkezetű okiratnak is meg kell
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felelnie a közokirat alaki érvényességi kellékeinek. Ezért szükséges az egységes szerkezetű
társulási megállapodások jóváhagyása is.

A társulási megállapodások szövege egyebekben változatlan.

A Ttv. 4. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a társulási megállapodások 5. pontjai szerint a
megállapodások módosításához a társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.

Mellékletek:
1. számú melléklet Társulási megállapodás módosítását tartalmazó tervezete
2. számú melléklet Társulási megállapodás egységes szerkezetű tervezete

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

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Ajka
Város Önkormányzata Képviselő-testületének (8400 Ajka, Szabadság
tér 12.), valamint Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-
testületének (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.) a Balaton-
felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társuláshoz (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) 2011. július 1. napjával történő
csatlakozásával, egyúttal a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-
szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló
megállapodást jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja

Felhatalmazza a polgármestert a módosítást tartalmazó társulási
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésével, Ajka Város Önkormányzata
Képviselő-testületével, valamint Balatonfüred Város Önkormányzata
Képviselő-testületével a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-
szervezési Társulás létrehozásáról szóló a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes társulási
megállapodást írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2011. június 15.
Császár László sk.

Polgármester
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1. sz. melléklet
Tervezet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház
tér 1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) , Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök tere 15.; képviseletében:
Császár László polgármester), Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400
Ajka, Szabadság tér 12., képviseletében: Schwartz Béla, polgármester), továbbá
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8230 Balatonfüred, Szent
István tér 1., képviseletében: Dr. Bóka István, polgármester) között a Balaton-felvidék –
Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában.

Előzmény:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megállapodtak 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
önállóan működő, jogi személyiséggel rendelkező szakképzés-szervezési társulást hoznak
létre 2008. július 1. napjától kezdődő hatállyal.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) bekezdésében biztosított
felhatalmazással élve Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megválasztását követő 6
hónapon belül úgy nyilatkozott, hogy – az eddig a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő – Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi
Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, továbbá a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium által ellátott közoktatási feladatokat 2011. július 1-jétől
vállalja.

Ezen előzmények alapján kifejezte a társuláshoz történő csatlakozási szándékát Ajka Város
Önkormányzata, valamint Balatonfüred Város Önkormányzata.
A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a szakképzés-szervezési társulás
létrehozásáról megkötött megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A társulási megállapodás 2. pontjában a „továbbiakban: képviselő-testület”, valamint a
„továbbiakban: megyei közgyűlés” szövegrészek törlésre kerülnek, egyidejűleg az
alábbiakkal egészül ki:
„Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400 Ajka, Szabadság tér 12.),
továbbá „Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8230
Balatonfüred, Szent István tér 1.)”.
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2. A társulási megállapodás 3/b. pontjának az alábbi szövegrésze: a „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, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel (tanulólétszám: 81 fő).
Összesen: 2599 fő” helyébe a következő szövegrész lép:

„3. b) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér
1. )
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel (tanulólétszám: 81 fő).”

3. A társulási megállapodás 3. pontja kiegészül egy új c) ponttal:
„3. c) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400 Ajka, Szabadság tér
12.)
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium (jogutód intézménye 2011. július 1. napjától a
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka, valamint a Bercsényi Miklós
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka intézményeknek, mely jogelőd
intézmények tanulólétszáma a társulás alapításakor: 1490 fő).”

4. A társulási megállapodás 3. pontja kiegészül egy új d) ponttal:
„3. d) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8230 Balatonfüred,
Szent István tér 1.)
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
(tanulólétszám: 480 fő).

Összesen: 2599 fő.”

5. A társulási megállapodás 5. pontjában a „képviselő-testület” szövegrész helyébe a
„képviselő-testületek” szövegrész lép.

6. A társulási megállapodás 6. pontjában törli a „Kiegészítő tevékenység” és a „Kisegítő
tevékenység” kategóriákat, valamint a „949900-2 Máshová nem sorolható egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység” szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé
és megnevezését „949900-1 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység”-re módosítja, a „856091-2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások”
szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és megnevezését „856091-1
Szakképzési és felnőttképzési támogatások”-ra módosítja.

7. A társulási megállapodás 9. pontjában „A Társulás döntéshozó szerve: a 6 tagú
Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok 3-3 fő képviselőjéből áll.”
szövegrész helyébe „A Társulás döntéshozó szerve: a 8 tagú Társulási Tanács, amely a
társult önkormányzatok 2-2 fő képviselőjéből áll.” szövegrész lép.



7

8. A társulási megállapodás 11. pontjában a „Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága” megnevezés „Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatóság”-ra módosul.

9. A társulási megállapodás 12. pontjában a „Tagok közül legalább négy tag igenlő
szavazatával” szövegrész helyett a „Tagok közül legalább öt tag igenlő szavazatával”
szövegrész, a „Társulás székhelye szerinti Államigazgatási Hivatal vezetőjének”,
valamint a „Társulás székhelye szerinti illetékes Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Veszprémi Kirendeltség vezetőjének” szövegrészek helyébe
„a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” szövegrész lép.

10. A társulási megállapodás 14. pontjában ”A Társuláshoz csatlakozni a
szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését követő tanítási év
kezdetén lehet.” mondat törlésre kerül.

11. A társulási megállapodás 16. pontjában „a társulási megállapodást valamelyik tag
felmondja” szövegrész törlésre kerül.

12. A társulási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

13. Jelen megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ...../2011.
(…….) MÖK határozatával, Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……/2011. (…….) Kt. határozatával, Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a ……/2011. (…..) Kt. határozatával, valamint Balatonfüred Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2011. (……) határozatával hagyta jóvá.

Veszprém, 2011. ………………… Tapolca, 2011. ………………………

Lasztovicza Jenő
a Veszprém Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének Elnöke

Császár László
Tapolca Város Polgármestere

Ellenjegyezte: Dr. Imre László Ellenjegyezte: Ughy Jenőné
megyei főjegyző aljegyző

Ajka, 2011. ……………………. Balatonfüred, 2011. …………………

Schwartz Béla
Ajka Város Polgármestere

Dr. Bóka István
Balatonfüred Város Polgármestere
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Ellenjegyezte: Dr. Jáger László Ellenjegyezte: Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző jegyző

2. sz. melléklet
Tervezet

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosításokkal egységes szerkezetben

amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház
tér 1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) , Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök tere 15.; képviseletében:
Császár László polgármester), Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400
Ajka, Szabadság tér 12., képviseletében: Schwartz Béla, polgármester), továbbá
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8230 Balatonfüred, Szent
István tér 1., képviseletében: Dr. Bóka István, polgármester) között az alábbiak szerint:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2008. (III. 27.) MÖK határozatával,
valamint Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2008. (V. 13.) Kt.
határozatával döntöttek arról, 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 önállóan működő,
jogi személyiséggel rendelkező szakképzés-szervezési társulást hoznak létre 2008. július 1.
napjától kezdődő hatállyal.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) bekezdésében biztosított
felhatalmazással élve Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megválasztását követő 6
hónapon belül úgy nyilatkozott, hogy – az eddig a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő – Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi
Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, továbbá a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskola és Kollégium által ellátott közoktatási feladatokat 2011. július 1-jétől
vállalja.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2011. (….) Kt. határozatával,
valamint Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2011. (….)
határozatával döntött a társuláshoz történő csatlakozásról.

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

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

15. A társulás tagjainak neve, székhelye:
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Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök tere
15.)
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400 Ajka, Szabadság tér 12.),
továbbá
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8230 Balatonfüred, Szent
István tér 1.).
- továbbiakban: Társulás tagjai -

3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák és
az alapításkor számba vehető tanulók száma:
a) Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök

tere 15.)
Széchenyi István Szakképző Iskola (tanulólétszám: 548 fő)

b) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. )
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel (tanulólétszám: 81 fő).)

c) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8400 Ajka, Szabadság tér 12.)
Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium (jogutód intézménye 2011. július 1. napjától
a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka, valamint a Bercsényi Miklós
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka intézményeknek, mely jogelőd
intézmények tanulólétszáma a társulás alapításakor: 1490 fő).

d) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8230 Balatonfüred,
Szent István tér 1.)
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
(tanulólétszám: 480 fő).

Összesen: 2599 fő

4. A Társulás célja:
 A szakképzésről szóló 1993. évi 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-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges:
 a megállapodás jóváhagyásához;
 a megállapodás módosításához;
 a megállapodás megszüntetéséhez;
 a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
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 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 társulási
megállapodással 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 gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala Gazdasági Irodájának intézménygazdálkodási csoportja (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) látja el.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazat szerinti besorolása: 841211 Oktatás igazgatása

Tevékenység típusai:
Alaptevékenység

841126-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

841222-1 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása

(9-10. évfolyam)
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon

853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás szakképzési évfolyamokon

853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
rendszerű oktatás szakképzési évfolyamokon

853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai

oktatása (9-12/13. évfolyam)
853124-1 Szakközépiskolai felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) nappali munkarend

szerint
853134-1 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
854211-1 Felsőfokú szakképzés
853231-1 Emeltszintű nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás szakképzési

évfolyamokon
853232-1 Sajátos nevelési igényű tanulók emeltszintű nappali rendszerű

szakközépiskolai oktatása szakképzési évfolyamokon
853214-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőtt oktatás

levelező munkarend szerint
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853224-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt
oktatás levelező munkarend szerint

856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
949900-1 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Vállalkozói tevékenység
–

7. A Társulás döntéshozó szervének neve, székhelye:
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-
szervezési Társulás Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
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 8 tagú Társulási Tanács, amely a társult
önkormányzatok 2-2 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.

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 és tárgyévi beszámolóját,
 véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett

kezdeményezéseket;
 véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket,
 jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatát.
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11. A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen megállapodás határozattal történő
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a Társulás költségvetésének
felügyeletét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése látja el, ennek keretében
jogosult a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságánál történő
törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében intézkedni. 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 helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv

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 helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
szervnek.

13. A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei:
A Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás 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. Az 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 Társulás 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.



13

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 a fizetési kötelezettséget nem
teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás
alapján beszedési megbízás 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 a korábbi székhely önkormányzat által a
pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást
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 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.

16. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és
kötelezettségei:
A Társulás megszűnik, ha
 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.
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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 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2011. július 1-jén lép
hatályba.

20. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a ...../2011. (…….) MÖK határozatával, Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2011. (…….) Kt. határozatával, Ajka
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……/2011. (…..) Kt. határozatával,
valamint Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2011.
(……) határozatával hagyta jóvá. A Társulás tagjai közgyűlésének, illetve képviselő-
testületének határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

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