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B aptista Szeretetszolgálat Egyházi J ogi Sze m ély
l l l l Budapest, Budafoki út 34lb.

KlM nyilvántartásba vételi szám: 000l 3/20l2-00l

2[zL.március 24. napián székhelyén megtartott eInökségi ülésén egyhangú szavazattal
meghozott l 412020. (03.24.) számú határozata:

A Baptista Szeretetszblgálat elnöksége (továbbiakban: Fenntartó) a fenntartásában működő Szegedi
Baptista Középiskola (6724 Szeged, Bálint Sándor u. l4., OM: 2009 l 7), továbbiakban:
!ntézmény) nevelési-oktatási intézmény szakképzési keretszámait tartalmazó, a nemzeti
közneve!ésről szóló 20l l. évi CXC.' törvény 88.§ (6) bekezdése, és a szakképzési megállapodásról
szóló l 35/20l9. (Vl,l l .) Kormányrendelet l.§-a alapján 20l9. augusztus l 5. napján megkötÖtt
szakképzési megállapodását, figyelemmel a szakképzésről szóló 20l9. évi LXXX. törvény l 27.§ (2)

bekezdésére, _ mely szerint ,,Az e törvény hatólybalépését megelőzően megkötött és e törvény

hatólybalépésekor hatólyos szakképzési megóIlapodós alatt az e törvény szerinti fenntartói mególlaPodóst kell

éfteni azzal, hogy annak módosítósóro és megszüntetésére e törvény rendelkezéseit kell alkolmazni. Az e

törvény szerinti újfenntartói mególlapodást először o 202l 12022. tanévre vonatkozóan kell kötni. Az e törvény

hatóIybalépésekor hatólyos szakképzési mególlapodősok a fenntartói megőllaPodós megkötésével, de

legkésőbb 202l. augusztus 3l-én hatólyukat vesztik.", va|amint a szakképzési törvény végrehajtásáról
szóló l212020. (l1.7.) Kormányrendelet 360.§_ra, mely szerint: ,,(l) Az Szkt. hatőlybaléPésekor hatőlyos

szakképzési megállapodásso/rendelkező nem óllami fenntartó - a (2) bekezdésben meghatórozott e/térésse/

- a 20201202l. tanévben az abbon meghatórozottak szerint yehet részt- a szokképzésben ozzal, hogy oz
Országos Képzési Jegyzékről és az Orszógos KépzésiJegyzék módosítósónak eljárósrendjéről szóló l 50120l2.
(Vll.6.) Korm. rendelet 20l9. december 3l-én hotályos szabólyoi szerinti szakkéPesítésekhez,
részszokképesítésekhez kapcsolódóan meghotórozott keretszámokat az l . melléklet szerinti ozonos ágazaton

belül meghatórozott szakmák között a szakképzéséru felelős miniszterrel kötött mególlaPodós szerint

ótcsopottosíthatjo, (2) Az egyhózi jogi személy óltal az Szkt. hatólybolépését megelőzően megkötött és az
Szkt hatálybalépésekor hatályos szakképzési megóIlapodós olou az Szkt. l09. § (3) bekezdése szerinti

együuműködési megállopodóst kell érteni. Az egyhózi jogi személy a 20201202l. tanévben az abban
meghatározottak szerint vehet részt a szakképzésben azzal, hogy az Orszógos Képzési JegyzékrőI és az
Országos Képzési Jegyzék módosítósónak eljőrósrendjéről szóló l50l20l2, (Vll. 6.) Korm. rendelet 20l9.
december 3l-én hatólyos szabólyai szerinti szakképesítésekhez, részszakképesítésekhez kaPcsolódóon
meghatórozott kere*zómokot az l , melléklet szerinti Qzonos ógazaton belül meghatórozott szakmók között
az Szkt.28. § (2) bekezdése szerinti egyoldalú nyilotkozata alapján ótcso|oftosíthotja. Az Szkt. l09. § (3)

bekezdése szerinti újegyüttműködési mególlapodóst először a 202l12022. tonévre vonatkozóan kellkötni."-

2020. szeptember l. napjától módosítja.

A Fenntartó egyúttal kijelenti, hogy jelen haározat magába foglalja mindazon határozati formába
hozandó fenntartói döntéseket is, amelyek a jelen haározatban rögzícett cél megvalósulásához
szükségesek.

Az lntézmény keretszámait ágazati és szakképzési alapfeladat szerinti bontásban a
m e l l é kl et tartalm azza.
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tx* baotista ,,A bö|cs taníás az élet forrása."



Alulírott BucskóJózseí a Szegedi Baptista Középiskola intézményvezetőie, a Baptista Szeretetszolgálat EgyháziJogi
Személy (továbbiakban: Fenntartó) 2020. március 24. napján megtartott elnökségi ülésének egyhangú szaya7aítAl
meghozott l417020. (03.24.) sámú haározaát, a mainapon áwettem, annaktartalmát megismertem.

Budapest" 2020. márciu 1116,,."

1€r baDtista ,,A bölcs taníeás az élet forrása." l








