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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Veszprémi Szakképzési Centrum (továbbiakban: Veszprémi SZC) főigazgatója Kavalecz 
Gábor úr arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a fenntartásukban álló Szent-Györgyi 
Albert Technikum és Kollégium, önkormányzatunk illetékességi területén működő Gönczy Pál 
Szakképző Intézményegységét 2022. július 1. napjával megszüntetik, ennek érdekében alapító 
okirat módosítást igénylő intézményátszervezést hajtanak végre. 
 
Az intézményátszervezés keretében a Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és 
Kollégium Gönczy Pál Szakképző Intézményegységének telephelyeit az alapító okiratukból 
töröltetik. 
 
Az intézményegységnek helyet biztosító ingatlanok önkormányzatunk tulajdonában, a 
Veszprémi SZC vagyonkezelésében állnak. 
 
Az alapító okirat módosítását követően a 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti 
„iskolaépület” (hrsz: 4367) és a 8297 Tapolca-Diszel, Szabó Ervin utca 6. szám alatti 
„tanműhely” (hrsz: 4341/1) ingatlanok esetében a Veszprémi SZC köteles gondoskodni  - a 
2015. nov. 10-én kelt, Tapolca Város Önkormányzata, a fenntartó Nemzetgazdasági 
Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 
valamint a Veszprémi SZC között létrejött vagyonkezelési szerződés 31. pontja alapján - a 
vagyonkezelési jog törléséről.  A törlést követően az épületek további rendben tartása, esetleges 
hasznosítása önkormányzatunk feladata. 
 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 23.§-a alapján (továbbiakban: szakképzési 
törvény) az alapító, legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó 
munkanapjáig hozhat döntést a szakképző intézmény átszervezésével, megszüntetésével 
kapcsolatban. 
 
A szakképzési törvény végrehajtására vonatkozó 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet (továbbiakban: 
Szkr.) 67.§ (2) bek. és 72.§ (2) bekezdése alapján a Veszprémi SZC-nek a szakképző 



intézmény szakképzési alapfeladatának megváltoztatásával, intézményátszervezésével 
kapcsolatos döntése előtt ki kell kérnie a tulajdonos önkormányzat véleményét. 
 
Régóta köztudott, hogy az átszervezésben érintett intézményegységben méltatlan körülmények 
között, egyre csökkenő tanulólétszám mellett, fontos, de a szakképzés struktúrájába nehezen 
illeszkedő feladatellátás történt, ezért javaslom, hogy véleményünkkel járuljunk hozzá a 
fenntartó döntéséhez, az intézményegység megszüntetéséhez, alapító okiratának 
módosításához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert 
Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző 
Intézményegységének (székhely: 8297 Tapolca-Diszel, 
Templom tér 3., hrsz: 4367) megszüntetésével, alapító 
okirat módosítást igénylő intézményátszervezésével 
egyetért, azt indokoltnak tartja.  
 
A Képviselő-testület kéri a Veszprémi Szakképzési 
Centrum főigazgatóját, hogy az alapító okirat módosítását 
követően, az intézményátszervezésben érintett, 
önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan 
vagyonelemek önkormányzat részére történő 
visszaadásáról, a 4367 hrsz-ú, természetben 8397 Tapolca-
Diszel, Templom tér 3., valamint a 4341/1, természetben 
8297 Tapolca-Diszel Szabó Ervin utca 6. szám alatt 
található ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog 
törléséről intézkedni szíveskedjen. 

 
 
 

Tapolca, 2022. április 14. 
 
 

 Dobó Zoltán 
           polgármester 
 
 
 


