Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. március 29-i ülésére
Tárgy: Szakképzés indításának engedélyezése az Illyés Gyula Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium számára
Előterjesztő: Kiss Béla Humán Bizottság elnöke

Készítette: Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szenyéri Zoltán igazgató

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
2008. évben a szakképzés irányításában és szabályozásában gyökeres
változásokat vezetett be a szakképzési és közoktatási törvények és végrehajtási
rendeleteiknek módosítása, amelyhez minden, a szakképzési feladatok ellátását hosszú
távra tervező intézményfenntartónak alkalmazkodnia kellett.
A törvény értelmében a szakképzés szervezésének és koordinálásának feladata
2008. január 1. után regionális szintre került. Ekkor alakultak meg a külön törvény
alapján létrehozott Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (továbbiakban:
RFKB), amelyek feladata a munkaerő-piaci igények és a közoktatásban folyó
szakképzés fejlesztésének összehangolása, a régió hosszú- és középtávú
területfejlesztési koncepciójának kidolgozása, és az országos beiskolázásra vonatkozó
döntések figyelembevételével a Bizottság javaslatot tett a fejlesztési támogatások
iskolák/intézmények/szakképesítések közötti elosztására.
Az RFKB legfontosabb, és a szakképzés szereplői számára döntő fontosságú
jogosítványa, hogy meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait és beiskolázási
arányait a régió szakképzés-szervezési társulásai számára.
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a munkaerő-piaci
igények ismeretében már 2008. szeptember 24-i határozatában döntött a 2009/2010.
tanévben indítani javasolt szakmák köréről. Ebben a Kaposvár-TISZK számára az
Illyés Gimnáziumban jelenleg oktatott utazási ügyintéző szak helyett az
idegenforgalmi szakmenedzser szak indítására tett javaslatot. A 2009. szeptember 25-i
határozatában ismét az idegenforgalmi szakmenedzser képzést részesítette előnyben,
és a Kaposvár TISZK számára 3 osztály indítását javasolta. (Az alábbi táblázat csak
kivonatosan tartalmazza a javaslatot, a teljes anyag letölthető a
http://www.oh.gov.hu/szakkepzes/szakkepzesi_iranyok linkről)
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Az intézmény első alkalommal 2008-ban már megkezdte a felkészülést az új
szak (Idegenforgalmi szakmenedzser) indítására, amely felsőfokú szakképzésnek
minősül, és felsőoktatási intézménnyel való együttműködést igényel. A szakmai
követelmények lényegesen magasabbak, mint a jelenleg oktatott szak esetében (pl.
középfokú nyelvvizsgát is igényel), ezért a jelentkezők száma jelentősen elmaradt a
korábbi évektől. Az Illyés Gimnázium a szak indításának engedélyezési és bevezetési
eljárását az érdeklődés hiánya miatt nem folytatta le. Helyette a beérkezett igények
alapján azonban indokoltnak látta az utazási ügyintéző szak további oktatását, melyet
kérésére Dombóvár Város Képviselőtestülete jelen tanévre engedélyezett is számára.
Sajnos tavaly a jelentkezők száma nem tette lehetővé a képzés elindítását, így az iskola
a 2009/2010. tanévben a szakot nem tudta bevezetni.
Az intézmény a kért szakképzési feladatot nem a közoktatási feladatok bővítése
céljából végzi, hanem annak érdekében, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás keretében
felvételt nem nyert gimnáziumi tanulók a következő évi felvételi időszakig a
szakképzettség megszerzésével többletpontokat tudnak szerezni. Ez indokolja, hogy az
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2010/2011. tanévre ismét
kéri Önöktől az utazási ügyintéző szak indításának támogatását.
Amennyiben a fenntartó engedélyezi olyan szakma indítását a szakképzésszervezési társaságban résztvevő intézménye számára, amelyet az RFKB nem javasolt,
az ellátott feladat után a költségvetési hozzájárulás változatlan feltételekkel
igényelhető, a szakképzési tevékenység után azonban fejlesztési hozzájárulás és
pályázati támogatás nem vehető igénybe. Az indítani kívánt szak az iskola alapító
okiratában szerepel, ezért azt nem szükséges módosítani. A felvételi lehetőség
meghirdetésére és a szak indításához szükséges feltételek megteremtésére a
tanévkezdésig elegendő idő áll rendelkezésére az intézménynek.
Az iskola a mellékelt levelében csatolta a képzés önköltségszámítását, amely
alapján 12 felvett tanuló esetében a központi költségvetésből lehívható normatíva
fedezi az oktatás költségeit, további létszám felvétele esetén megtakarítás is elérhető.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a
Képviselő-testület az intézmény szakindítási kérelméhez.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium számára a 2010/2011. tanévben az Utazási ügyintéző
(OKJ 54 812 02 0010 52 02) szak indítását legkevesebb 12 fő jelentkezése esetén
engedélyezi.
Dombóvár, 2010. március 12.
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