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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75. § (1) bekezdése
alapján az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez
szükséges döntései előkészítése céljából az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a
kormányhivatalok közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része e
megyei szakképzési terv.
Az Oktatási Hivatal az országos köznevelési fejlesztési tervre vonatkozó javaslatát 15
napos határidővel véleményezésre közzéteszi a honlapján. A települési önkormányzat
a köznevelési-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen működő
köznevelési
intézmények
nevelőtestületei,
a
köznevelési
intézményben
közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak (alkalmazotti
közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét, amelyet összegez és saját
véleményébe integrál. Az Oktatási Hivatal részére a véleményt elektronikus úton, az e
célra szolgáló űrlap kitöltésével kell megküldeni, az elektronikus űrlap kitöltéséről az
önkormányzat írásban nyilatkozik, amelyet a véleményhez csatol.
A megyei köznevelési fejlesztési terveket az Oktatási Hivatal 2013. április 30-án tette
közzé a www.oktatas.hu honlapon, a vélemény beküldésének határideje 2013. május
15. A dombóvári köznevelési intézményeket írásban kértem, hogy a fent felsorolt
véleményezésre jogosultak véleményét legkésőbb 2013. május 10-ig írásban küldjék el
a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére.
A Tolna megyei köznevelési-fejlesztési terv az alábbi linken tölthető le:
http://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeb_hatosagi_ugyek/megyei_fejlesztesi_tervek
Sajnos meglehetősen terjedelmes az anyag, és nagyon kevés idő állt rendelkezésre az
érdemi feldolgozására. Az óvodai feladatellátást illetően az anyag a városban meglévő
óvodai kapacitást elegendőnek tartja, a beiratkozási adatok ismeretében a május végi
ülésen várhatóan tárgyalni kell a jövő évi óvodai csoportszámokról és azok
létszámáról, de e tekintetben egy friss törvénymódosítás is született. A férőhely
kihasználásra természetesen hatással van a dombóvári Margaréta Református Óvoda
feladatellátása.
Azok az intézményi vélemények, melyek az előterjesztés közzétételéig, illetve ülés
időpontjáig rendelkezésre állnak, közzétételre kerülnek a honlapon. A koncepció a
dombóvári tankerületben lévő ellátások kapcsán tartalmaz pontatlanságokat, ezek
korrekcióját érdemes jelezni. Az általános iskolai feladatellátás tekintetében a
koncepció megfogalmazza, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése, valamint a
testnevelés tantárgy új kerettantervi előírásai miatt fontos lenne, hogy az iskolák meg
tudják szervezni az úszásoktatást. A koncepció megjegyzi, hogy Dombóváron az
önkormányzati fenntartású uszoda nyújthat erre lehetőséget, de ehhez a kapacitása, a
hosszú távú fenntartása, működtetése szükséges. Fontosnak tartom kimondani, hogy az
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önkormányzat kész közreműködni az úszásoktatás feltételeinek biztosításában, de a
működtetésben számít az állam segítségére.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 75. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési
jogkörében eljárva a következő véleményt adja:
A Képviselő-testület a Tolna megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési tervet megismerte, a köznevelési feladatellátás 2013/2014.
tanévi átszervezésének javasolt szempontjaival egyetért, de jelezni kívánja, hogy a
dombóvári óvodai feladatellátás kapcsán május 31-ig az átszervezéssel kapcsolatos
döntések meghozatalára kerül majd sor.
A Képviselő-testület a mindennapos testnevelés körében a dombóvári Farkas Attila
Uszodában kész biztosítani az úszásoktatás lehetőségét, az uszoda működtetésben
számít az állami segítségre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az uszoda működtetésére vonatkozó
hozzájárulás biztosítása céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a dombóvári köznevelési
intézmények véleményezésre jogosult szervei véleményével együtt az önkormányzat
nevében tegye meg a véleménynyilvánítást, javaslattételt a koncepciónak a tényleges
feladatellátáshoz képest pontatlanságokat tartalmazó részeinek korrekciójára.
Határidő: 2013. május 15. – a vélemény beküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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