
1 

 

PÁPAI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS    105. 

8500 PÁPA, KÜLSŐ-VESZPRÉMI U. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

 

 

A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás tevékenységéről 

 

2009. december 1-jétől – 2010. december 31-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Elnökétől  

Pápa, Külső-Veszprémi út 2.  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 148/2007. (XII.20.) határozatával döntött arról, 

hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal történő együttműködés keretében Szakképzés-szervezési 

Társulást hoz létre térségi integrált szakképző központ fenntartására a Pápa Város Önkormányzata 

fenntartásában működő Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a megyei önkormányzat 

fenntartásában működő Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium bevonásával. A Társulási 

Tanács 2008. július 17-én tartotta alakuló ülését, melyen kimondta a Társulás 2008. augusztus 1. napi 

hatállyal történő megalakulását. 

 

A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

megalakulása óta 1 alkalommal számolt be tevékenységéről, ez a 2008. augusztus és                     

2009. november 30. közötti időszak volt.  

 

A Társulási Tanács a jelenlegi beszámolási időszakban 7 alkalommal tartott ülés. Az üléseken a 

következőkben részletezett ügyeket tárgyalták és hoztak döntéseket.  

 

A Társulási Tanács 2009. decemberi ülésén a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta 

végzett tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta. Továbbá meghallgatta az elnyert TÁMOP és 

TIOP pályázatok vezető projekt menedzserei - a projektek megvalósításáról szóló – beszámolóit, 

melyben a projekt menedzserek elmondták, hogy a projektek az ütemterveknek és a részhatáridőket is 

figyelembe véve megfelelően haladnak.    

    

A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa 2010. január 19-én tartott ülésén fogadta el 

a Társulás 2010. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés a Veszprém Megyei Önkormányzat 

által, valamint Pápa Város Önkormányzata által biztosított működési, fenntartási költségeken kívül 

tartalmazta még a TÁMOP és TIOP pályázat megvalósításával kapcsolatban a 2010. évre várható 

bevételeket és kiadásokat is. 

 

2010. január 19-i Társulási Tanács ülését követően fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a 2010. évi költségvetését, melyben biztosította a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 

működési költségeit. Fentiekre figyelemmel a Társulási Tanács 2010. március 11-én tartott ülésén 

megerősítő döntést hozott a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi költségvetésének 

elfogadásáról. Továbbá ezen ülésén döntött a 2009. évi szakképzési hozzájárulások intézményeknek 

történő átadásáról.   

 

A Társulási Tanács 2010. április 8-án tartott ülésén tárgyalta a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 

2009. évi szakmai tevékenységének beszámolóját.  

Tárgyalta az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Pápai Gazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium szakképzési irányainak megváltoztatására vonatkozó előterjesztést, melyben 

döntött az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Igazgatója kezdeményezésére a kőműves és a 

festő, mázoló és tapétázó szakmák tekintetében a 2010/2011 tanévtől kezdődően az előrehozott 

szakképző évfolyamok beindításáról, valamint  támogatta  az ápolási asszisztens szakma tekintetében 

a képzés beindításának előkészítését.   Döntött továbbá – a Veszprém Megyei Önkormányzat és Pápa 

Város Önkormányzata között létrejött Társulási Megállapodás 10. pontja értelmében - a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium esetében az oktatható OKJ-s képzések 2010/2011. tanévtől 

kezdődő kibővítésével, a gazdasági informatikus, az üzleti kommunikációs szakügyintéző, az 
ügyintéző titkár, a marketing és reklám ügyintéző, valamint az irodai asszisztens szakmák 

tekintetében.   
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Tárgyalta továbbá a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának hatályon kívül 

helyezését és a Társulási Megállapodás módosítását, melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a 91/2010. (IV.22.) MÖK határozatával, Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete pedig az 58/2010. (V.06.) határozatával módosította.  

 

2010. júliusban tartott ülésén a Tanács döntött a Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról, 

melyet a 2009. évi pénzmaradvány költségvetésben történő megjelenítése, a pályázati támogatások 

folyósított összegeinek, valamint a 316/2010. Korm. rendelet alapján kifizetett eseti-

keresetkiegészítések szerepeltetése indokolt. Továbbá a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 89/B. § (5) bekezdése alapján egyetértési jogot gyakorolt a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola 

és Kollégium pedagógiai programjának módosításával kapcsolatban. 

 

Tekintettel a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa Szervezeti és Működési 

Szabályzatának II. fejezet 1. pontjára, mely értelmében a Tanács a társulásban részt vevő 

önkormányzatok által delegált 3-3 tagból áll és a tagok megbízatása az önkormányzati választási 

ciklus időtartamára szól, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 204/2010. (XI.18.) MÖK 

határozatával, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 154/2010. (XI.12.) határozatával 

döntött a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába történő 3-3 tag delegálásáról. 

 

Társulási Tanács tagjai: 

Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében: 

- Lévai József 

- Papp Tamás, 

- Polgárdy Imre 

Pápa Város Önkormányzata képviseletében:  

- Dr. Áldozó Tamás, 

- Grőber Attila, 

- Venczel Csaba. 

   

 A Társulási Tanács 2010. december 9-én tartotta alakuló ülését, melyen tagjai sorából megválasztotta 

elnökét Dr. Áldozó Tamás, alelnökét pedig Lévai József személyében. 

 

A beszámolási időszak utolsó ülését 2010. december 22- én tartotta a Társulási Tanács, ahol tárgyalta 

a 2011. évi költségvetési koncepciót, illetve az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium pályázati 

önrészének biztosítását.  

 

 
Tájékoztató a TÁMOP és TIOP projektekről 

 

I. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében 

kiírásra került „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – A TISZK rendszer 

továbbfejlesztése” címmel a TÁMOP 2.2.3/07/2 kódszámú kétfordulós pályázat.  

 

Pápa Város Önkormányzata a Pápai TISZK szakmai fejlesztésére benyújtott pályázaton - a 2008. 

szeptember 1-jei döntés értelmében - 280.963.600,- Ft támogatásban részesült.  

 

Megvalósult beruházások, továbbképzések 

 

A pályázatban szereplő képzések a 2009/2010. tanévhez igazodva, 2009. szeptember 1-jével 

kezdődtek el. A képzések bonyolítása mindvégig az előzetesen egyeztetett ütemterv szerint haladt. 
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Megvalósult tevékenységek: 

- komplex hátránykompenzációs szolgálat: online rendszer működtetése a tanulók és tanárok 

konfliktuskezelésére, 

- e-tananyag fejlesztés 8 tantárgyi modulhoz, 

- pályaorientáció: éves pályaorientációs ütemterv készítése lebontva intézményekre és 

szakmacsoportokra. A TISZK intézményeinek összehangolt pályaorientációs feladatainak éves 

szintre való meghatározása, 

- pályaorientáció: a TISZK intézményeiben a pályaorientációhoz kapcsolódó tananyagfejlesztések, 

óratervek kidolgozása, szakmacsoportonkénti minimum 3 gyakorlat készítése, 

- pályaorientáció: pályaorientációs programrendszer kidolgozása, melynek célja a tagintézmények 

képzési profiljának megfelelő on-line környezetben működő pályaorientációt támogató portál 

létesítése, amely a TISZK és intézményei igényeinek megfelelő, a továbbiakban bővíthető 

lehetőségekkel, 

- pályaorientációs tájékoztató portfólió készítése, célja a TISZK földrajzi környezetében működő 

alapfokú oktatási intézmények és az ott tanuló diákok és szüleik tájékoztatása, 

- iskolánként és TISZK szinten egységes minőségirányítási minőségbiztosítási rendszer kialakítása, 

- egységes arculatú központi honlap kialakítása 

 

A projektek megvalósult feladatairól ütemterv alapján: 

 

a) Képzések a 2010. január 1. és 2010. június 30. közötti időszakban: 

- A kompetencia alapú moduláris szerkezetű szakképzés megvalósítása a szakképzésben  

- Esélyegyenlőség a közoktatás intézményi gyakorlatában  

- Esetmegbeszélés és konfliktuskezelés, avagy a tanári munka kapcsolati krízisei  

- Horizontális szempontok érvényesítése projektek és pályázati programok tervezésében  

- Interaktív tábla az oktatásban  

- Mentor pedagógus és "kortárs" mentorok képzése  

- Mentorpedagógusok képzése családpedagógiai szolgáltatás céljából  

- Process Management - Folyamat menedzsment  

- Projektmódszer, projekt alapú oktatás 

 

b) Szakmai szolgáltatások 2010. január 1. és 2010. augusztus 31. közötti időszakban: 

- Felnőttképzési központ létrehozása, akkreditációja 

- Külső gyakorlati képzőhelyek módszertani támogatása 

- Pedagógusok záró kompetenciamérése 140 pedagógusra kiterjedően 

- Tanulói tudás-szintmérés kettő, az érintett szakmacsoporthoz kapcsolódó, szakmai 

 elméleti tantárgyból, kettő alkalommal 800-800 tanuló vonatkozásában – záró mérés 

- Pályaorientáció: Egységes pályaorientációs ajánlás kidolgozása a tagintézmények képzési 

programjához és felnőttképzési tevékenységhez a projektidőszakban folyamatosan. 

- Pályaorientáció: Pályaorientációs tájékoztató füzetek készítése a tanulói és szülői célcsoportok 

számára a szakmacsoportok általános jellemzőinek bemutatása. Intézményenként és a TISZK 

számára is szükséges kiadványok általános jellemzői színes (4 szín) nyomás, minimum 4-6 

oldal, a tanulói létszámhoz igazodó mennyiség 

- Pályaorientáció: Intézményi, helyi szakképzési stratégia kidolgozása a munkaerő-piaci igények, 

foglalkoztatási lehetőségek figyelembevételével. Az elemzések és felmérések 

összefoglalásaként a TISZK mint intézmény, és a tagintézmények vonatkozásában összesen 1 

db záró tanulmány készítése, terjedelme 200-240 oldal, amelyben összegzésre kerül az elvégzett 

pályaorientációs tevékenység és a kitekintés készül a térség munkaerő-piaci  helyzetére 

különös tekintettel a fenntartási időszak kötelezettségeinek teljesíthetőségére és az ezzel 

kapcsolatos feladatokra. 

- Pályaorientáció: Egyéni karrier-tanácsadás, mint szolgáltatás elindításához szükséges 

szükségletelemzés, feltárás elkészítése. Egy darab minimum 40 oldal terjedelmű tanulmány 

készítése, amelynek célja a TISZK és az integrált oktatási intézmények karrier tanácsadó 

szolgáltatásának beindításához szükséges támpontok megadása a szükséges szakmaszempontok 

figyelembe vételével. 
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II. 

A TÁMOP pályázat nyerteseként Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot 

nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „A szakképzés és felnőttképzés 

infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció kertében kiírt TIOP-3.1.1/08/1 kódszámú a TISZK 

rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című pályázatra. 

 

A projekt összköltsége: 802.756.704,- Ft, a támogatás mértéke: 722.481.034,- Ft, az önerő mértéke: 

80.275.670,- Ft.  

 

A projekt kezdete: 2008. november 01., befejezése: 2010. október 30. 

 

A TIOP pályázat keretében megvalósult beruházások:  

- gyakorlati képzőhely(ek) korszerű eszközökkel történő felszerelésére, az Országos Képzési   

Jegyzék szerinti szakképesítések elméleti és gyakorlati képzéséhez szükséges új eszközök 

beszerzésére, 

- a szakképzési feladatellátáshoz használt infrastruktúra fejlesztésére, 

- meglévő épületek helyett új – többfunkciós, akadálymentesített - épület építésére. 

 

A támogatásból a TISZK székhelye (Külső-Veszprémi út 2.) 8 új tanteremmel és aulával  és kiszolgáló 

helyiségekkel bővült és többfunkciós átalakítása is megtörtént, mintegy 290 millió forint értékben. 

Az építés befejezése 2010. augusztus 2. volt.  

A szakképzés fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére is sor került.  

 

Az elnyert pályázatból az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium épületében 

akadálymentesítésre, továbbá fa és fémipari eszközök beszerzésére nyílt lehetőség. 

 A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium székhely épületének projektarányos 

akadálymentesítésre, akadálymentes kollégiumi szoba és vizesblokk kialakítására nyílt lehetőség       

45 millió forint értékben. 

Az építés 2010. április 30-án fejeződött be. 

Fentieken túl a tagintézmény vonatkozásában vendéglátó-ipari, informatikai és kereskedelmi eszközök 

beszerzése valósult meg. 

 

Tájékoztató a Munkaerőpiaci Alap decentralizált képzési keretének terhére benyújtott pályázat 

megvalósításáról 

 

 

A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010 márciusában nyújtott be sikeres pályázatot az 

elektrotechnikai, gépipari és élelmiszeripari  technológia fejlesztésére 20 millió forint értékben.  

A pályázatból az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium mintegy 17 millió forint, a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedig 3 millió forint támogatásban részesült. 

 

 

 

Pápa, 2011. június 27.    

 

          

       Unger Tamás sk. 

         Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 


