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Szentes 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ (4) bekezdése értelmében az 
önkormányzat közoktatási intézkedési tervének tartalmaznia kell az önkormányzat kötelező 
közoktatási feladatai ellátása módját, illetőleg azt, hogy az önkormányzat milyen nem 
kötelező feladatokat kíván ellátni. 
Tartalmaznia kell az intézmények működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, 
átszervezésével összefüggő elképzeléseket, valamint az utóbbi időszakban rendkívül 
hangsúlyos, a gyermekek és tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket is. Az 
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések szabályozása a közoktatási törvény 132.§-nak 
újrafogalmazott (6) bekezdésében került pontosabb megfogalmazásra, azzal hogy ilyen 
tekintetben 2007. december 31-ig át kell tekinteni az intézkedési tervet.  
A közoktatásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a közoktatás – szolgáltatás 
szervezésének nem lehet más célkitűzése, mint az esélyteremtés minden gyermeknek és 
tanulónak. 
Az intézkedési terv áttekintésekor megállapítható, hogy Szentes Város Önkormányzata 
Közoktatási Intézkedési Tervének kiegészítése szükséges az esélyteremtő program 
aktualizálása révén, különös tekintettel az óvodai nevelés három éves kortól történő 
biztosításának feltételeire, az ingyenes étkeztetéshez, az ingyenes tankönyvellátáshoz 
szükséges feltételek meglétére, a beiskolázási körzet-határok kialakításánál a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók többi tanulóhoz viszonyított arányára. 
A közoktatási esélyegyenlőségi program kidolgozásán a Polgármesteri Hivatal Művelődési 
Irodája az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakértőivel együtt dolgozik. 
Javaslom, hogy a szakértői vélemények, javaslatok beérkezése után, ezekre is alapozva a 
Képviselő-testület 2008. első negyedévében tárgyalja és egészítse ki az önkormányzat 
Közoktatási Intézkedési Tervét és hozza meg a gyermekek és tanulók esélyegyenlőségét 
biztosító döntéseit, intézkedéseit. 
 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási intézkedési 
terv áttekintése tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület áttekintve az önkormányzat közoktatási intézkedési tervét  úgy  dönt, 
hogy a tervnek a gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos,                
– szakértői véleményre is alapozott –, további kiegészítéseit, az ehhez kapcsolódó szükséges 
intézkedések megtételéhez szükséges döntéseit 2008. március 31-ig hozza meg. 
 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
             Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
Határidő: 2008. március 31. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda Vezetője 
5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 
6. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Vezetője 
7. Irattár 
 
 
Szentes, 2007. november 30. 
 
 

Szűcs Lajos 
alpolgármester 


