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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                        Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási 
feladatai megszervezéséhez önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladat-ellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv) 
készíteni, s ezt kétévenként felülvizsgálni. Abban az esetben viszont nem kell a helyi 
önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, 
feltéve, ha a társulás intézkedési terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, 
amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 
 
A 2009-ben jóváhagyott intézkedési terv felülvizsgálata megtörtént és elkészült a 2011-2017. 
évre vonatkozót. Az elkészült kistérségi intézkedési terv jogszabályi kötelezettségnek eleget 
téve, a megyei fejlesztési terv figyelembe vételével a következıket tartalmazza: 

• Bevezetés  
• A feladat-ellátásra vonatkozó adatok    
• Helyzetelemzés  
• Kistérségi közoktatási fejlesztési terv 2011-2017  
• Esélyegyenlıségi program  
• Ütemterv  
• Megvalósítás  
• Monitoring és nyilvánosság  
• A feladat-ellátás hosszú távú fenntarthatóságának bizonyítása 

  
Az elıírásoknak megfelelıen mellékelték a megyei önkormányzat szakvéleményét is, mely 
szerint: 
„ Megállapítások: 
I. Az intézkedési terv tartalmaz feladat-ellátási adatokat, helyzetelemzést és bemutatja a 
kistérség által átvállalt kötelezı közoktatási feladatokat és azok ellátásának módjait, leírja 
továbbá a kistérség által vállalt nem kötelezı feladatokat is. 
 
II. Az intézkedési terv tartalmazza továbbá a feladatellátásra vonatkozó adatokat, az ezek 
alapján készült helyzetelemzést, az óvodai ellátás, az általános iskolai nevelés-oktatás, az 



alapfokú mővészetoktatás területein beleértve a napközis tanulószobai és iskolaotthonos 
csoportok ellátását is. 
Külön foglalkozik a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók nevelésével oktatásával, a 
sajátos nevelési igényő gyermekek ellátásával, a hátrányos helyzető tanulók megsegítésével, 
az iskola rendszerő szakképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel illetve a 
pedagógiai szakmai szolgáltatással.  
 
III. Ezt követi a Kistérségi közoktatási Fejlesztési terv 2011-2017-re vonatkozó része: ez 
tartalmazza a keretfeltételeket, a középtávú közoktatási fejlesztési stratégiát, a fejlesztési 
célok és feladatok meghatározását, a kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatását, 
valamint a többcélú társulás önkormányzatainak tulajdonában lévı oktatási intézmények 
fejlesztési programjait. 
 
Összefoglalás: 
A Makói Kistérség Közoktatási Terve 2011-2017. megfelel a megyei fejlesztési terv és a Kt. 
elıírásainak. Figyelembe véve a megyei Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és 
Fejlesztési tervet, valamint annak kiegészítését, azokat összevetve Makói Többcélú Kistérség 
Társulása vállalt feladat-ellátási kötelezettségével, megállapítható, hogy a közoktatási 
feladatellátásra vonatkozó feladat-ellátási formák a megyei fejlesztési tervben foglalt 
alapelveknek megfelelnek. 
Mindezeknek megfelelıen megállapítható, hogy a tervezett feladatellátás összhangban van a 
megyei Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési terv célkitőzéseivel.” 
  
Az intézkedési terv a települések elfogadása, valamint a polgármesterek tanácsa által történı 
jóváhagyás után válik hatályossá. 
    
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet a fentiek figyelembe vételével tárgyalja meg és fogadja 
el a Makói Kistérség közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési 
tervét 2011-2017. évre.  
 
Kiszombor, 2011. szeptember 21.     
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makói 
Kistérség közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési terve 2011-
2017. évre (a továbbiakban: intézkedési terv) vonatkozó elıterjesztést, azt elfogadja és a 
Makói Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervét a közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése figyelembe vételével a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Makói Kistérség Közoktatási Intézkedési Terve a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Makói Kistérség Többcélú Társulás  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 
  
 


