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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. december 15-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Közoktatási koncepció elkészítésére javaslat 
Ikt. szám: I/12697/1/2010. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 43/2010. (XI. 16.) határozatával felkérte a 
jegyzőt, hogy a Bizottság bevonásával a decemberi soros ülésre készítsen előterjesztést egy hosszú 
távú közoktatási koncepció kidolgozására vonatkozóan. 

 
Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

(továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 85. § (4) bekezdése alapján: A helyi önkormányzat 
önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez 
szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és - fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az 
önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fővárosi, megyei fejlesztési tervet. Az 
önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait 
milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kíván a helyi önkormányzat 
ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, 
fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell 
szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben - a települési kisebbségi önkormányzat 
egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen működő közoktatási 
intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati 
intézményfenntartók, a települési szintű szakszervezetek, - ha nem működik települési kisebbségi 
önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a 
helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli, és szükség szerint felülvizsgálja. A 
helyi önkormányzat az e törvény 103. § (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, 
illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. Nem kell a 
helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, 
feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve - települések szerinti 
bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 
 

 A közoktatásról szóló törvény 89/A. § (5) bekezdése alapján a többcélú kistérségi társulás az 
általa ellátott feladatokra - az e törvény 85. § (4) bekezdése szerint - önálló intézkedési tervet készít. 
 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a 2008-2013 évekre vonatkozóan elkészítette a 
Kecskeméti Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervét. Az Intézkedési Terv megtekinthető a 
Kecskeméti Kistérség (www.aranyhomok.hu) honlapján. Az Intézkedési Terv a Társulásban részt vevő 
települések vonatkozásában elsősorban statisztikai adatokra (demográfiai mutatók stb.) támaszkodik, 
átfogó megállapításokat tesz. 

   
Tény, hogy a közoktatás rendszerének működtetésénél, annak ésszerű átalakításánál sokszor 

megmutatkozik a tervezés hiányossága, amelyet napjainkban elsősorban a költségvetési források 
szűkössége idéz elő. Megítélésem szerint az intézkedési tervek akkor tudnak hatékony segítséget 
nyújtani, ha ténylegesen az önkormányzat oktatáspolitikai elképzeléseire, a helyi igényekre épülnek. 
Az önkormányzati intézkedési terv előkészítésénél nyílik lehetőségünk arra, hogy hosszabb távra 
megtervezzük, milyen módon kívánjuk ellátni a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 



kötelező feladatainkat, vállaljuk- vállalhatjuk e további szolgáltatások bevezetését, milyen módon 
kívánjuk működtetni, fenntartani, fejleszteni közoktatási intézményrendszerünket. A Bizottság által 
hozott határozattal egyetértek. Az általuk megfogalmazott közoktatási koncepció illeszkedik a 
közoktatásról szóló törvényben meghatározott intézkedési tervhez, mely utóbbi elkészítésével 
jogszabályi kötelezettségünknek is eleget teszünk. Ugyanakkor hangsúlyozni kívánom, hogy az 
Önkormányzat jelenleg sem ad hoc jellegű döntéseket hoz, lehetőségeihez mérten rangsorolja a 
legfontosabb megoldásra váró feladatokat (például óvoda fűtéskorszerűsítése), és csak ezt követően 
dönt nem kötelező feladatok felvállalásáról. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat- tervezet 
 

     (……….) ÖH.  
Közoktatási Intézkedési Terv 
tervezetének előkészítése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felkéri a Fekete István 
Általános Iskola igazgatóját, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
óvodavezetőjét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével 2011. február 28. napjáig készítse elő Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és - fejlesztési tervének (továbbiakban: intézkedési terv) tervezetét. 

  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy az 
intézkedési terv tervezetét terjessze elő megtárgyalásra az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága 2011. áprilisi ülésére. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javaslatainak figyelembevételével készítsen az 
intézkedési terv elfogadására vonatkozó előterjesztést Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2011. májusi ülésére. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatban foglaltakról Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét 
tájékoztassa. 

 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző, intézményvezetők 
Határidő: 2010. december 15., illetve a határozatban foglaltak szerint 
 
 
 
Lajosmizse, 2010. december 7. 
 
 
 
       Kutasiné Nagy Katalin sk. 
          jegyző 
        


