365-7/2013 Humán Szolgáltatási Iroda

Jegyzőkönyv

Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. június 27-én Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Csákvári Antal elnök
Lombeczki Gábor képviselő tag
Bognár Ignác képviselő tag
Martonné Adler Ildikó képviselő tag
Aranyosi Gábor szakértő

Hivatal részéről:

Rázsi Botond alpolgármester
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Merczel Éva csoportvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és jelenlévőket.
Megállapította, a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van. Dr Stefán Zoltán jelezte,
hogy elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Lakatos Oszkárról nincs
információjuk.
Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e a tegnapi nap folyamán kiküldött
napirendeket. Mindenki megkapta, Bognár képviselő úr jelezte, hogy nem volt ideje
átnézni az anyagokat. Módosító javaslat nem érkezett a napirendi pontokhoz, kérte
szavazzanak azok elfogadásáról.
A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.

1. Előterjesztés az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezéséről.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az igazgatói pályázatra egy pályázó volt, Keres András. Kérdése volt irodavezető
asszonyhoz, mint az anyag előterjesztőjéhez, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, hogy személyesen nem ismerik a pályázót, sok információjuk nincsen róla.
Az önkormányzatnak véleményeznie kell a pályázatot 15 napon belül. Máskor is
előfordulhat majd az, hogy 15 napon belül kell véleményt mondani, ami adott esetben
rendkívüli bizottsági ülés összehívását igényli, amennyiben nem fér bele a normál
bizottsági ülésbe. A pályázóról személyes véleménye nincs.

Aranyosi Gábor
Az iskola korábbi igazgatója, Bodnár Gábor „magasra tette a lécet”. A pályázóról
szintén kevés információval rendelkezik. Az iskolában dolgozó vezetés, az
igazgatóhelyettes és a különböző munkaközösségek jól végzik a munkájukat. Javasolta,
bízzák meg Fehér István jelenlegi igazgatóhelyettest az igazgatói feladatok ellátásával
határozott időre.
Csákvári Antal
A határozati javaslat arról szól, hogy Kerekes Andrást támogatják-e, illetve arról, hogy
polgármester úr írja alá a véleményt.
Bognár Ignác
Mindezekből kiderül, hogy ma már nem vonzó igazgatói posztot betölteni egri
általános iskolában. Ennek oka lehet az, hogy a KIK átvette az iskolákat. Kerekes urat
nem ismeri. Fehér István nem pályázott.
dr. Palotai Zsuzsanna
Valóban jó lenne, ha legalább igazgatóhelyettesi gyakorlattal rendelkezne a pályázó.
Csákvári Antal
Az önkormányzati fenntartás alatt is kevesen pályáztak az igazgatói posztra, 2-3
pályázó volt.
Martonné Adler Ildikó
Több iskolában előfordult már, hogy egy igazgató több ciklust vitt végig, mivel más
pályázó nem volt. Ez nem a KIK miatt van.
Csákvári Antal
Köszöntötte Rázsi Botond alpolgármester urat. Kérdése volt, kíván-e hozzászólni az
anyaghoz.
Rázsi Botond
Kerekes úrral kapcsolatban erősen megoszlanak a vélemények, amelyet illik figyelembe
venni, főleg úgy, hogy Ő az egyetlen pályázó.
Csákvári Antal
Fehér Istvánt a bizottság vagy az önkormányzat nem tudja megbízni, csak a tankerület
vezetője. Nem szükséges ezt a javaslatot tenni.
dr. Palotai Zsuzsanna
Erre meg van a megfelelő eljárás rend a Klebelsbergnél.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak a határozati javaslatról.
Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Emberi Erőforrás Bizottsága
támogatja / nem támogatja az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői
feladatainak ellátására Kerekes András megbízását. Felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati vélemény aláírására.

Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. június 28.

A Bizottság 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem támogatta Kerekes
András megbízását.
83/2013. (VI.27.) EEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Emberi Erőforrás Bizottsága
nem támogatja az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői feladatainak
ellátására Kerekes András megbízását. Felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. június 28.

2. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete
fenntartásában működő iskolák átszervezéséről.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Kérte irodavezető asszonyt tegyen szóbeli kiegészítést az anyaghoz.
dr. Palotai Zsuzsanna
Ehhez hasonló gondolatok már az önkormányzati fenntartóban is megfogalmazódtak
annak idején. A Klebelsberg felől lesznek olyan megkeresések, amelyekre viszonylag
könnyebb igent vagy nemet mondani, ilyen lehet például az, hogy egy iskolában új
csoport induljon, vagy eggyel kevesebb induljon. Egy oktatásszerkezet átalakítás sokkal
komolyabb dolog. Javasolták, hogy legyen más típusú véleményezése egy új csoport
indításának és legyen más típusú előkészítési folyamata egy olyan döntésnek, amely
várospolitikai kérdés. Annak, hogy Eger oktatási rendszerében hogyan jelennek meg a
6 vagy 8 osztályos képzések vagy a művészetoktatás bevezetése, más típusú
véleményezési mechanizmusnak kell lennie. Az önkormányzatnak jelenleg működtetői
véleményezési szerepe van, ez sem könnyű. Az új rendszer kezdeti nehézségei abban
állnak, hogy az oktatás feltételeit milyen mértékben kell egy működtetőnek
biztosítania, szükség lehet-e az iskolaépületének bővítésre vagy épület cserére. A
véleményben meg kell jeleníteni azt, hogy váljon el a szimpla működtetői
véleményezés és a települési önkormányzat oktatáspolitikai kérdéseit érintő
véleményezés, amely a város oktatási rendszerét alapjaiban érinti vagy hosszú távú
hatásúak.

Martonné Adler Ildikó
Az 1. határozati javaslat a Kemény Ferenc Általános Iskola tanulólétszámának
bővítéséről szól. Kérdése volt, megvizsgálták-e azt, hogy a gyerekek elférnek-e, vannake fölösleges tantermeik.
Rázsi Botond
A működtetés az működtetést jelent, karbantartást. Épületbővítést nem jelent, esetleg
egy pályázat vagy közös együttműködés keretében lehetséges.
Feltételezte az iskola rendelkezik a létszámbővítéshez tanteremmel.
Martonné Adler Ildikó
Ebben az esetben tudja támogatni a javaslatot.
A 2. és a 3. határozati javaslatban foglaltakat nem tudja támogatni, akkor sem
támogatta, amikor még fenntartóként volt ilyen előterjesztés. Hogy ez milyen hatással
van az általános iskolai hálózatra azt már elmondta máskor, ez most sincs másképpen.
Csákvári Antal
Az anyagban öt határozati javaslat szerepel.
Bognár Ignác
A 2. és a 3. határozati javaslatot érti. Kérdése volt, hogy a Kemény Ferenc Általános
Iskola esetében miről van szó.
Csákvári Antal
A maximális tanulólétszám 750 főre emelkedne.
Bognár Ignác
Akkor az 1 plusz osztály, nem 6 osztályos képzésről van szó.
Merczel Éva
A 4. határozati javaslatban a szakképző iskolák átszervezése van. A KIK új képzéseket
vezet be mindhárom iskolában. A Bornemisszában elindul a Híd program, amely
azoknak a gyerekeknek szól, akik nem nyertek felvételt középiskolába vagy a 15.
életévüket betöltötték, de csak 6 osztályos végzettséggel rendelkeznek. A Kossuth
Zsuzsanna Szakközépiskolában a rendészeti képzés továbbra is folytatódik és
rendészeti szakközépiskolai osztály minősítést kap.
Az új szakmák bevezetésével az állami fenntartó több szakma tekintetében a
szakmacsoportokra párhuzamosságot kíván beindítani. A Bornemisszában lesz olyan
képzés, amely a Wignerben van és a Kereskedelmiben lesz olyan, amely korábban az
Andrássyban volt.
Rázsi Botond
Megfontolásra ajánlotta a bizottságnak a következő gondolatokat. A Pásztorvölgyiben
a 6 osztályos képzés bevezetés egyáltalán nem jár hatással a város oktatási
szerkezetére, mert a saját gyerekeit csoportosítja át. A Szilágyiban is 1 osztályban
felmenő rendszerben bevezetné a 6 osztályos gimnáziumot, amely 2 éven belül további
2 osztályt jelent. Ez körülbelül 60-70 gyerek, ebből a fele egri, a másik fele bejáró.
Tehát ez Egerben összesen 1 osztálynyi gyermeket érint. Kérte fontolják ezt meg. Ez az
1 osztály nem egy iskolából megy, hanem szétosztódik Eger iskolái között.

Csákvári Antal
Az anyagban szerepel, hogy a Kormánymegbízott Úr támogatja mind a két esetben a 6
osztályos képzés elindítását. Polgármester úr véleménye az, hogy erre továbbra se
kerüljön sor. Nehéz a bizottságnak állást foglalnia. A Pásztorvölgyi messze van a többi
iskolától, így saját maguk, házon belül rendezik ezt, nem érinti más iskolák gyerekeit.
A Szilágyinál más a helyzet. Nem örül annak, hogy a környező települések gyerekei
bejárnának Egerbe, mert ezzel megingatják az ottani iskola alapjait, mert a
gyermeklétszám ott is fontos.
Megérti az igazgatókat is, akik gondoskodni szeretnének az iskola jövőjéről, arról, hogy
a gyermeklétszám évek múlva is biztosított legyen és a pedagógus kollégáktól sem
szeretnének megválni. Ez helyes vezetői magatartás.
Rázsi Botond
Ez nem a gyermeklétszámról szól. Kérte kicsit nagyobb távlatban gondolkodjon a
bizottság. Nem arról van szó, hogy kell a gyerek a gimnáziumba, hanem a
tehetséggondozást szeretné megalapozni mind a két gimnáziumban. Lehet a jövőben
kevesebb gimnázium lesz, de akkor az a tehetséggondozásról szóljon, a szakképzés
pedig szélesebb tömegek számára. A gimnáziumok előtt nincs más út, minthogy
tehetséget gondozzon, és azt elkezdje minél korábban. Valószínűleg a jövőben, 5-10 év
múlva nem lesznek 4 osztályos gimnáziumok, mert nincs értelmük. Amennyiben most
a két gimnáziumtól elveszik a lehetőséget, akkor elveszik az is, hogy az úgynevezett
tehetséggondozási
versenybe
bekapcsolódjanak
és
megmérettessenek.
A
Pásztorvölgyivel elfogult, ezért arról nem nyilatkozik, de a Szilágyival szemben ez
méltatlan lenne.
Aranyosi Gábor
A Szilágyiban működik az Arany János Tehetséggondozó Program, amely hosszútávra
meghatározza az iskola feladatát, ezt szeretnék a továbbiakban is vinni, így ez logikus
lépés tőlük. Gönczi igazgató úr bizonyára átgondolta és jónak találta ezt a lépést. Évek
óta vezeti a gimnáziumot. Megbízik igazgató úr bölcsességében, ezért támogatja a
javaslatot.
Bognár Ignác
Annak idején Bodnár Gábor, mint igazgató elmondta, hogy itt nem a
tehetséggondozásról van szó. Nem maguk közül emelik ki a tehetséget, hanem a
városban és a környéken élő tehetségeket összegyűjtik, és ezzel megvonják azt a
lehetőséget, hogy a kevésbé tehetséges tanuljon a tehetségesebb osztálytárstól. Ezzel
elveszik az esélyegyenlőséget, mert ha valaki otthon nem tud tanulni a családi
környezete miatta, akkor az iskolában az okosabbtól tudna. Kártékony ez a szemlélet,
lehet, hogy a múltban ez jó volt, de most nem biztos. Ugyanúgy fog szavazni, mint
máskor, a 2. és 3. határozati javaslatokat nem tudja támogatni.
Csákvári Antal
További hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak.
A határozati javaslatokról külön szavaznak.

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja az Egri Kemény Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola alapító okiratban meghatározott maximális
tanulólétszámának 750 főre történő módosítását. Felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.

A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatban
foglaltakat.

84/2013. (VI.27.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja az Egri Kemény Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola alapító okiratban meghatározott maximális
tanulólétszámának 750 főre történő módosítását. Felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja / nem támogatja az
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
bevezetését. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.

A Bizottság 1 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem támogatta a
határozati javaslatban foglaltakat.

85/2013. (VI.27.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság nem javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja / nem támogatja az
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
bevezetését. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja /nem támogatja az Egri
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
bevezetését. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.
A Bizottság 1 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem támogatta a
határozati javaslatban foglaltakat.
86/2013. (VI.27.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság nem javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja /nem támogatja az Egri
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
bevezetését. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő szakképző
iskolák átszervezését, azzal, hogy az új képzések bevezetése vonatkozásában felhívja a
fenntartó figyelmét a képzési párhuzamosságok elkerülésére. Felhatalmazza a
polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.
A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatban
foglaltakat.

87/2013. (VI.27.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő szakképző
iskolák átszervezését, azzal, hogy az új képzések bevezetése vonatkozásában felhívja a
fenntartó figyelmét a képzési párhuzamosságok elkerülésére. Felhatalmazza a
polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a Heves Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye átszervezését. Felhatalmazza a
polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.
A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatban
foglaltakat.

88/2013. (VI.27.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a Heves Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye átszervezését. Felhatalmazza a
polgármestert az önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. július 6.

3. Előterjesztés sportcélú működési támogatásról.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az első határozati javaslatban az Eszterházy Károly Főiskola – GloboSys – női kézilabda
csapatának 5 millió Ft-tal történő támogatása szerepel.
A második határozati javaslatban a Heves Megyei Autósport Szövetség 250 e Ft-os
támogatása szerepel, azért, hogy megtudják rendezi a Töviskes-völgyben az
autóversenyt és ehhez a helyet rendbe kell tetetni. Ez így rendben van, támogatható. A
kézilabda NB I-be került, most már más összeggel tudnak működtetni egy ilyen
csapatot, a támogatás jelképes ehhez képest.
Rázsi Botond
A kézilabda költségvetése körülbelül 110-120 millió Ft, ebből 70 millió Ft TAO forrás. A
maradék 40 millió Ft-hoz arányos az önkormányzat 5 millió Ft-os támogatása. A
következő költségvetési évben még 5 millió Ft támogatásra fognak javaslatot tenni. A
főiskola is nagyjából ugyanennyivel támogatja a csapatot, a többit a GloboSys adja.
Aranyosi Gábor
Kérdése volt, hol játszák a mérkőzéseket.
Rázsi Botond
A körcsarnokban játszanak. Valószínűleg a körcsarnok TAO-s pályázat is rendben van,
elindulhat a felújítás és ott méltóbb körülmények között lehet majd rendezvényeket
tartani.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy a 250 e Ft-os tereprendezés közmunkásokkal elvégezhető-e vagy
kimondottan a munkagépek miatt kell fizetni.
dr. Palotai Zsuzsanna
Az összes tereprendezés nem ennyibe kerül, ez az önkormányzat hozzájárulása.

Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, szavazzanak. A határozati javaslatokról
egyben szavaznak.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, szavazzanak.
Döntési javaslat:
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára a következő határozatok
meghozatalát:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eszterházy Károly Főiskola SC-GloboSyS részére
5 millió Ft összegű működési célú támogatást nyújt, az V. fejezet 18. Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámának terhére, átcsoportosítással a Sporttevékenység
II/15/2/1/5(Ö) címszámára.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő:

2013. június 30.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Heves Megyei Autósport Szövetség részére 250
eFt összegű működési célú támogatást nyújt, az V. fejezet 2. Polgármesteri céltartalék
címszámának terhére, átcsoportosítással a
Sporttevékenység II/15/2/1/5(Ö) címszámára.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője

Határidő:

2013. június 30.

A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.

89/2013 (VI. 27.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás javasolja a Közgyűlés számára a következő határozatok
meghozatalát:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eszterházy Károly Főiskola SC-GloboSyS részére
5 millió Ft összegű működési célú támogatást nyújt, az V. fejezet 18. Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámának terhére, átcsoportosítással a Sporttevékenység
II/15/2/1/5(Ö) címszámára.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő:

2013. június 30.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Heves Megyei Autósport Szövetség részére 250
eFt összegű működési célú támogatást nyújt, az V. fejezet 2. Polgármesteri céltartalék
címszámának terhére, átcsoportosítással a
Sporttevékenység II/15/2/1/5(Ö) címszámára.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő:

2013. június 30.

k. m. f.

…………………..………………
Csákvári Antal
Emberi Erőforrás Bizottság
elnöke

1. napirend

12129-6/2013
1. napirend
Előterjesztés
az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola
intézményvezetői pályázatának véleményezéséről

Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-a (3) e) és (4) h)
pontjainak értelmében a köznevelési intézmény fenntartója az intézmény
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése
előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete az Egri Hunyadi Mátyás Általános
Iskola vonatkozásában kérte meg Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
véleményét a folyamatban lévő igazgatói pályázatról.
Pályázó: Kerekes András
Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium magyar
nyelv és irodalom – történelem szakos tanára
Kerekes András igazgatói pályázata a Humán Szolgáltatási Irodán
megtekinthető.

Kérem, a Tisztelt Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a
döntési javaslatban foglaltakat elfogadni.

Eger, 2013. június 25.

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

2. napirend

9953-13/2013
Előterjesztés
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete
fenntartásában működő iskolák átszervezéséről
Tisztelt Közgyűlés!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdése szerint
a fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos döntése
előtt ki kell kérnie az intézményt működtető önkormányzat véleményét.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete az alábbi iskolák
tekintetében javasol átszervezést, mellyel összefüggésben készített
felterjesztések önkormányzatunkhoz 2013. június 24-én érkeztek meg.
1. Általános iskolai átszervezés
Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 1 évfolyamán a
2013/2014-es tanévben az előző évhez képest +1 (összesen 4) tanulócsoport
indítására volt szükség. A tanulólétszámok alakulása az alapító okiratban
meghatározott maximális tanulólétszám megemelését teszi szükségessé, 672
főről 750 főre. (1. melléklet)
Javasoljuk hogy a Közgyűlés támogassa a fenntartó átszervezési javaslatát.

2. Gimnáziumi átszervezés
A fenntartó az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban (2.
melléklet) és az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban (3.
melléklet) a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetésére tesz javaslatot.
A 6 osztályos gimnáziumi képzés a tehetséggondozás kiemelt helyszíne.
Véleményünk szerint Eger városban a már működő három osztályban
elegendő képzési kínálat áll rendelkezésre a kiemelten tehetséges tanulók
oktatásának-nevelésének megszervezéséhez. A kínálat bővítése nem
indokolt.

A képzések bevezetésével tovább csökkenne az általános iskolai 7-8.
osztályos tanulók száma, ami az általános iskolákban tovább fokozná a
demográfiai hatásokat, a kapacitás problémákat. A kihasználatlan épületet
kapacitások egyrészt a működtetés fajlagos költségeit emelik, másrészt
szűkítik, pl. a Balassi vonatkozásában akadályozzák az ingatlan fejlesztéssel,
felújítással kapcsolatos uniós pályázati lehetőségeket.
Ha mindhárom állami fenntartású gimnáziumban megjelenik a 6
évfolyamos képzési típus, nem csak a kiváló, hanem vélhetően egyre több jó
képességű tanuló is elhagyja az általános iskolát, aminek a hosszú távú
hatásait, nem ismerjük.
Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban működő
évfolyamonkénti 2 osztályból a 7. évfolyamon 1 általános iskolai és 1
gimnáziumi osztály kialakítása szegregációhoz vezethet, új tanulócsoport
fejlesztés pedig csak akkor lenne támogatható, ha az nem jár tanterem
bővítéssel.
A jogszabály szerinti működtető önkormányzati vélemény kialakításához, az
ezzel kapcsolatos hivatali eljárások lefolytatásához nagyobb horderejű, a
város lakosságát érintő ügyekben a megadott 15 napos határidő
véleményünk szerint nem elegendő. Javasoljuk, hogy azokban az
átszervezési
eljárásokban,
ami
várospolitikai,
oktatáspolitikai
összefüggéseket is érint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a javaslatok
előkészítésében is vegyen részt.
A fentiekben leírtak szerint javaslom, az önkormányzati vélemény
megfogalmazását.
3. Szakképző iskolák átszervezése
3.1 Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
 Az iskola szakképzési kínálatát új szakmákkal kívánja bővíteni a
fenntartó. (4. melléklet)
 Az intézményben oktatott egyes szakmáknál az OKJ számok,
ágazati besorolások módosulnak. (5. melléklet)
 A 2013/2014-es tanévtől a köznevelési HÍD program bevezetésre
kerül. (6. melléklet)
A köznevelési hídprogramok a tanulóknak a középfokú oktatásba,
a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz,
önálló életkezdéshez nyújtanak segítséget. A híd I. programban
azok a tanköteles tanulók folytathatják tanulmányaikat, akik az
általános iskolát elvégezték, de nem nyertek felvételt egyetlen

középfokú iskolába sem. A híd II. programban a legalább 6
általános iskolai évfolyamot elvégzett 15. életévüket betöltött
gyermekek tanulhatnak.

3.2 Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium
 Az iskola szakképzési kínálatát új szakmákkal kívánja bővíteni a
fenntartó. (7. melléklet)
 Az intézményben oktatott egyes szakmáknál az OKJ számok,
ágazati besorolások módosulnak. (8. melléklet)
Javasoljuk a Donát dűlő telephelynél a helyrajzi szám megjelenítését.
„Telephelyek: Eger, Donát út 0300/1 hrsz”

3.3 Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
 Az iskola szakképzési kínálatát új szakmákkal kívánja bővíteni a
fenntartó. (9. melléklet)
 Az intézményben oktatott egyes szakmáknál az OKJ számok,
ágazati besorolások módosulnak. (10. melléklet)
 A 84/2013. (III.21.) Korm. rendelet hatályba lépésével a rendvédelmi
fakultációban oktatott szakmacsoporton kívüli szakközépiskolai
képzés helyére a rendészeti szakközépiskolai ágazat kerül
bevezetésre. (11. melléklet)
Javasoljuk a székhelynél a helyrajzi szám megjelenítését.
„Székhelye: Eger, Bemn tábornok u. 3. 3827/10 hrsz”
A szakképző iskolák képzési kínálatának bővítése megfelel a Heves Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság ajánlásainak. Ugyanakkor meg kell jegyezni,
hogy az oktatott szakmák bővítésével több szakmacsoportos oktatásban is
képzési párhuzamosságot teremt a fenntartó az egyéb fenntartásban
működő intézményekkel. Az alapító okiratok további módosítása
jogszabályi kötelezettségen alapul.
Javasoljuk, hogy a Közgyűlés támogassa a fenntartó szakképző iskolák
átszervezésére tett javaslatait. Azzal, hogy véleményében hívja fel a
fenntartó figyelmét a képzési párhuzamosságok kerülésére.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő
szakképző iskolák strukturális átalakítása és Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
fenntartói átadása jogszabályváltozás miatt egy tanévvel halasztásra került.
Szakszolgálati intézmény átszervezése
A korai gondozás feladatait ellátó 3300 Eger Arany János u. 20/a.
feladatellátási hely a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri
Tagintézménye Egri Pedagógiai Szakszolgálat telephelyévé válik.
Javasoljuk hogy a Közgyűlés támogassa a fenntartó átszervezési javaslatát.
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést
szíveskedjen elfogadni.

a

határozati

Eger, 2013. június 25.

Habis László
polgármester

javaslatokban

foglaltakat

3. napirend

sürgősségi indítvány
ELŐTERJESZTÉS
sportcélú működési támogatásról
Tisztelt Közgyűlés!
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön az alábbi két, sportcélú támogatásra vonatkozó
javaslatról:
1.

Rendkívüli sikert ért el az Eszterházy Károly Főiskola SC-GloboSyS csapata az NB I/B
Keleti csoportjában. Az eredmény jelentőségét növeli, hogy eddig mindössze
háromszor szerepelt Eger a női kézilabda legfelsőbb osztályában, utoljára több, mint 15
éve. A győzelmet kiváló teljesítménnyel már a zárás előtt három fordulóval
megszerezték. A Kelet-Nyugat női kézilabda gálán, ahol a Magyar Kézilabda Szövetség
szervezésében a 2012/2013-as szezon legjobbjait is díjazták a pontvadászat legjobb
játékosa az EKFSC-s László Barbara lett. A játékosok legnívósabb díja tehát Egerbe
került, de a szakemberek közti „versenyt” is a bajnok nyerte. Hegedűs Tibor egész éves
munkájáért a bajnokság legjobb edzőjének járó elismerést is átvehette.
A csapat kiváló szereplésével a város számára is dicsőséget szerzett, hírnevünket tovább
emelte.
Az Klub NB I/B-s bajnoki döntőivel járó, és az első osztálybeli szereplésre való
felkészülés anyagi terheinek finanszírozására tekintettel az Eszterházy Károly Főiskola
SC-GloboSys részére 5 millió Ft összegű működési célú támogatást javasolom, az V.
fejezet 18. címszámának önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére.

2. A Heves Megyei Autósport Szövetség kezdeményezte, és vállalta a Töviskes-völgyi
auto-, és motorcross pálya és környezete rendbe tételét.
A Szövetség az Egri Autocross Autó-Motorsport Egyesülettel közös szervezésében
versenyeket tervez a Magyar Állam tulajdonát képező, a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévő, természetben Eger közigazgatási területén található 0995
helyrajzi számú ingatlanon.
Az elmúlt néhány évben már alig volt használható az elhanyagolt pálya, így a növényzet
jelentős mértékben elburjánzott. Ahhoz, hogy ismét működjön a pálya, szükséges a
területet rendbe tenni, a versenypályát újra kialakítani, a növényzetet megritkítani.
A tervezett munkálatokkal versenyekre alkalmassá teszik a pályát, visszaállítják a
nyomvonalat, kitakarítják a környéket. A polgármesteri céltartalék terhére 250 eFt
működési támogatást javasolok a Szövetség számára.
Eger, 2013. június 24
Habis László

