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II.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §. (4), (5), (6) bekezdése előírja a
helyi önkormányzatok számára, hogy a közoktatási feladatai megszervezéséhez
szükséges
önkormányzati
döntéselőkészítést
szolgáló
feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati
intézkedési terv) kell készíteni. A döntés előtt a helyi önkormányzatnak be kell
szereznie a Megyei Önkormányzat szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati intézkedési terv összhangban áll-e a Baranya Megye Közoktatásának
Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Tervébe (továbbiakban:
megyei közoktatásfejlesztési terv) foglaltakkal.
1. Bogádmindszent-Hegyszentmárton-Ózdfalu Közoktatási Intézményi Társulása
a közoktatási intézkedési tervét – a korábban észrevételezett hiányok pótlásával
– megküldte. A kiegészített közoktatási intézkedési terv összhangban van a
megyei közoktatásfejlesztési tervvel.
2. Kozármisleny – Pécsudvard – Birján – Lothárd – Szemely községek által
létrehozott Közoktatási Intézményi Társulási Tanács a Kozármisleny Általános
Iskola és a Kozármisleny Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kozármislenyi
Könyvtár feladatait a következőkben Általános Művelődési Központ
intézménytípusban szándékozik ellátni. A fenti települések a jogszabálynak
megfelelően, az elfogadott közoktatási intézkedési tervükben a feladatot
megnevezték, a feltételek biztosítását vállalták. A mellékelt szakértői
vélemény a közoktatási törvénnyel és a megyei közoktatásfejlesztési
tervvel való összhangot megállapítja.
3. Székelyszabar község az 1-4. évfolyamos tanulók számára a tankötelezettség
teljesítését a helyi iskolában, két tanulócsoportban és egy napközis csoport
működésével biztosította. Az iskola ellátta a német nemzetiségi nyelv
oktatásának feladatát is. A tanulólétszám a jelenlegi tanévben 15 főre csökkent.
Az intézmény további fenntartása meghaladja a község anyagi erejét. Az 5-8.
évfolyam tanulói megállapodás alapján Mohács város közoktatási intézményeit
veszik igénybe, illetve többen Hímesházára járnak iskolába a szülő szabad
iskolaválasztási joga alapján. A község a Mohács várossal kötött megállapodást
ki kívánja terjeszteni az 1-4. évfolyamon tanulókra is. A gyerekek közlekedését a
pályázaton nyert iskolabusszal biztosítani tudják. A szakértői vélemény a
település szándékát megalapozottnak tartja, a német nemzetiségi nyelv
oktatása mindkét (Mohács, Hímesháza) – a szülők által is választott –
településen biztosított, az iskolabusszal való közlekedés nem ró aránytalan
terhet a tanulókra és szüleikre. A megyei közoktatásfejlesztési terv alapelvként
kimondja, hogy az óvodai ellátást és az 1-4. évfolyam iskoláztatását lehetőleg
helyben szükséges megoldani. Ugyanakkor a nagyon alacsony tanulólétszám
mellett történő nevelő-oktató munka hatékonysága, a gyerekekre gyakorolt
fejlesztő hatása általában nem kielégítő. A megyei közoktatásfejlesztési
tervvel nem ellentétes, ha Székelyszabar község a közoktatási feladatát
megállapodással Mohács város és Hímesháza község közoktatási
intézményeiben látja el.
4. Abaliget község önkormányzata a fenntartásában működő Eötvös József
Általános Iskolában a tanulólétszám alacsony volta miatt tanév közben
osztályösszevonást határozott el, amelyhez kéri a megyei önkormányzat
szakvéleményét. A fent nevezett általános iskola az alapító okirata szerint 8
évfolyammal működik, évfolyamonként egy-egy osztállyal. Az iskolának tanév
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elején 62, jelenleg 47 tanulója van. Így átlagosan az egy osztályra jutó
gyermeklétszám 6 fő, az egy pedagógusra jutó pedig 4,3 fő. A pedagógiai
program szerint etnika felzárkóztató programot is megvalósítanak. Az
önkormányzat a jogszabályi előírásnak megfelelően csatolta a szakértői
véleményt. Az abaligeti iskola működésének módja évek óta a fenntartást ellátó
önkormányzat napirendjén szerepel. A képviselőtestület, illetve a település lakói
hosszú időn át nem tudtak megoldást találni. Az év közbeni
osztályösszevonása ellenkezik a közoktatási törvény több bekezdésével is,
és természetesen a megyei közoktatásfejlesztési terv nem tartalmaz olyan
kitételt, ami az egyetértő szakvéleményt lehetővé tenné. Az iskola
átszervezése csak július és augusztus hónapokban történhet meg.
III.
Határozati javaslat:
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési
tervével megegyezőnek tartja a Bogádmindszent-Hegyszentmárton-Ózdfalu
községek módosított közoktatási intézkedési tervét.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési
tervével megegyezőnek tartja, hogy a Kozármisleny – Pécsudvard – Birján –
Lothárd – Szemely községek által fenntartott Kozármislenyi Általános Iskola és
a Kozármislenyi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kozármislenyi Könyvtár
feladatait
a
következőkben
Általános
Művelődési
Központ
intézménytípusában lássa el.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
tervével nem tartja ellentétesnek, hogy Székelyszabar
iskolára vonatkozó közoktatási feladatát – a német
megtartásával – megállapodással Mohács város vagy
általános iskolájában lássa el.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

közoktatásfejlesztési
község az általános
nemzetiségi oktatás
Hímesháza község

4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közoktatásfejlesztési
tervével ellentétesnek tartja, hogy Abaliget község az általános iskolában
tanév közben évfolyamokat vonjon össze.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke
Pécs, 2005. április 4.
Tasnádi Péter
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