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Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése

H e l y b e n  

Tisztelt Közgyűlés!

Az utóbbi  években a  közoktatás  folyamatos  átalakuláson,  megújuláson  ment  keresztül.  A 

demokratikus  berendezkedésű  társadalmunk  erősödésének  és  gazdaságunk  növekvő 

versenyképességének egyik legfontosabb feltétele a korszerű és fejlett oktatás. A tudomány és 

technika  fejlődésének  megfelelően  változik  az  oktatás  tartalma,  bővülnek  a  pedagógiai 

módszerek  és  eszközök.  Az  elmúlt  években  jelentősen  megváltozott  a  város  munkaerő-

piacának jellege is. Mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon megnőtt az igényesség, 

az  elvárt  tudásszint  még  a  segéd-  és  betanított  munkaerővel  szemben  is.  A munkáltatók 

minőségi  munkaerőt  igényelnek.  Az önkormányzatnak  biztosítani  kell  egy sikeres  tanulói 

életpályamodell  kialakítását.  Cél,  hogy  a  város  a  valós  társadalmi  feltételrendszerhez,  a 

demográfiai  változásokhoz  rugalmasan  igazodó,  a  gazdasági  feltételrendszert  racionálisan 

érvényesítő,  de  korszerű  nevelési-oktatási  értékközvetítést  biztosító  intézményhálózatot 

működtessen. 

I. Tartalmi összefoglaló

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §-ának  (5)  bekezdése  pontosan  meghatározza,  hogy  melyik 

önkormányzat  milyen  módon  köteles  részt  venni  a  közoktatás  feladatainak  ellátásában, 

megszervezésében.   A  közoktatás  rendszerének  működtetéséért  az  állam  a  felelős,  a 

közoktatás  szolgáltatásainak  megszervezése  és  biztosítása  a  helyi  önkormányzat  kötelező 

feladata.  A  törvények  nem(csak)  intézményfenntartásról,  hanem  szolgáltatásról 

rendelkeznek.  Nagy  az  önkormányzat  felelőssége,  hogy  milyen  módon  tesz  eleget  a 

törvényben  meghatározott  követelményeknek.  Jelen  előterjesztésben  olyan  közoktatási 

intézményrendszer  működtetésére  teszünk  javaslatot,  amely  a  társadalmi  változásokhoz 

rugalmasan  alkalmazkodik,  korszerű  ismereteket  nyújt,  valamint  szakmai  és  gazdasági 

szempontból is hatékonyan segíti a sikeres tanulói életpályát. 
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II. Az önkormányzat stratégiájához való viszonya

Fontos  feladat  a  helyi  közoktatási  intézményrendszernek  olyan  versenyképes  szervezetté 

alakítása, mely sikeresen válaszol a kihívásokra és a környezetből érkező változó igényekre. 

A közoktatási törvény a megyei jogú városok részére is feladatellátási kötelezettséget ír elő. 

Köteles  gondoskodni  az  óvodai  neveléséről,  az  általános  iskolai  oktatásáról,  továbbá  a 

nemzeti,  etnikai  kisebbség  által  lakott  településen  a  nemzeti  vagy  etnikai  kisebbséghez 

tartozók óvodai neveléséről és általános iskolai nevelésről, oktatásról. E kötelezettség magába 

foglalja a többi gyermekkel, tanulókkal együtt nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, enyhe 

értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátását is. 

Miskolc város önkormányzata mindig fontosnak tartotta, hogy a város lakosságának, az itt élő 

gyermekeknek jó színvonalon biztosítsa óvodai ellátását,  iskoláztatását,  képzését.  Döntései 

során a fiatalok érdekeit helyezte előtérbe. Ezért az ellátási kötelezettségen kívül gondoskodik 

a  középiskolai,  a  szakiskolai,  a  kollégiumi  ellátásról,  a  felnőttoktatásról,  az  alapfokú 

művészetoktatásról,  az  enyhe-  és  középsúlyos  értelmi  fogyatékos  gyermekek  neveléséről, 

oktatásáról, az autista gyermekek speciális neveléséről, az ép értelmű mozgássérült valamint a 

dyslexiás gyermekek óvodai-iskolai ellátásáról, a megyei egészségügyi intézményben tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatásról, a 

gyógytestnevelésről,  a  nevelési  tanácsadásról,  a  logopédiai  ellátásról  és  a  szakmai 

szolgáltatásról. 

Az  oktatási  intézményeink  teljes  vertikumában  előnyben  kell  részesíteni  azokat  a 

fejlesztéseket,  amelyek  mind  a  munkaerő-piaci,  mind  pedig  az  aktív  társadalmi  részvétel 

sikeressége szempontjából fontos kompetenciák megerősítését szolgálják. 

       

III. Előzmények

A közoktatási  törvény 2006.  évi  módosítása  (2006.  évi  LXXI. tv.  15.  §)  előírja,  hogy az 

intézkedési  tervnek  tartalmaznia  kell  a  gyermekek,  tanulók  esélyegyenlőségét  szolgáló 

elképzeléseket is. Ezért a korábbi fejlesztési tervekhez képest a 2007-2013 közötti időszakra 

vonatkozó  tervben  az  esélyegyenlőség  biztosításának  megvalósítása  kiemelt  feladatként 

jelentkezik. 

Miskolc  Megyei  Jogú Város  először  1997-ben,  majd  2000-ben a  VI-100/73.318/2000.  sz. 

határozatával fogadta el a város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési 

és fejlesztési  tervét.  A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tv.  85.§-ának (4) bekezdése 

értelmében  a  helyi  önkormányzatnak  önállóan  vagy  más  helyi  önkormányzattal  közösen 
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közoktatási  feladatai  megszervezéséhez  önkormányzati  döntéselőkészítést  szolgáló 

feladatellátási,  intézményhálózat  működési  és  fejlesztési  tervet  (a  továbbiakban 

önkormányzati  intézkedési  terv)  kell  készíteni.  Az  önkormányzati  intézkedési  tervnek 

figyelembe  kell  vennie  a  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  ellátni.  Tartalmaznia  kell  továbbá  az 

intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő 

elképzeléseket. 

IV. Várható szakmai hatások 

Területenként  magas  színvonalon  biztosítjuk  a  feladatellátást.  A  város  a  társadalmi 

kihívásoknak megfelelő, a gazdasági feltételrendszert racionálisan érvényesítő, a demográfia 

alakulását  figyelembe  vevő,  korszerű  nevelési-oktatási  értékközvetítést  biztosító 

intézményeket  működtet.  Olyan  intézményhálózat  kialakítása  a  cél,  melyben  minden 

gyermek,  tanuló  az  érdeklődésének,  képességeinek  megfelelően  vehet  részt  az  oktatás 

folyamatában. 

V. Várható gazdasági hatások

A hat évre szóló intézkedési terv évenkénti realizálásának eredményeként jelentkezik. 

VI. Kapcsolódó hatások 

A  2000-ben  elkészített  intézkedési  tervben  szereplő  hagyományok  megőrzése  mellett 

fogalmazódnak meg a kor igényeinek megfelelő új, korszerű elgondolások. 

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az intézkedési  terv  elkészítésekor  kikértük  a  közoktatási  intézmények  vezetői,  továbbá a 

szülői  munkaközösség  és  diákszervezetek,  a  nem  állami,  nem  önkormányzati 

intézményfenntartók, a települési szintű szakszervezetek, a helyi kisebbségi önkormányzat, a 

nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek és fenntartóinak, valamint a 

BOKIK, GYOSZ, Munkaügyi Központ és a Miskolci Egyetem véleményét, javaslatát. 
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VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Az előterjesztés elkészítésénél figyelembe vettük a közoktatás szereplőinek igényeit, szakmai 

véleményét. Valamennyien egyetértettek abban, hogy a város oktatási hagyományait tovább 

erősítve,  a  demográfiai  változásokat  figyelembe  vevő,  a  valós  társadalmi  igényekhez 

rugalmasan igazodó, a gazdasági feltételrendszert ésszerűen érvényesítő, korszerű nevelési-

oktatási értékeket közvetítő intézményeket kell működtetni. 

Miskolc, 2007. április 6.

    

F e d o r  Vilmos
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Határozati javaslat

 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  „Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 

közoktatásának  feladatellátási,  intézményhálózat  működtetési  és  fejlesztési  tervére 

(intézkedési  terv)  2007-2013”  tárgyú  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot 

hozza. 

1.) A  Közgyűlés  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közoktatásának  intézményhálózat-

működtetési és fejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztály 

Határidő: azonnal

2.) A közoktatási  fejlesztési  tervet  az  önkormányzati  fenntartású  intézmények  részére, 

valamint  a  településen  működő  nem helyi  önkormányzat  által  fenntartott  intézmény-

fenntartóknak meg kell küldeni.

Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztály 

Határidő: 2007. június 30. 

3.) A Közgyűlés az intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként (vagy ha a helyi 

kisebbség, illetve az összes érdekeltek legalább 5 %-a kéri) értékeli és szükség szerint 

felülvizsgálja. 

Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztály 

Határidő: 2009. május 31, illetve az érdekeltek kérésétől függően 

4.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX: törvény 103. § (2) bekezdésének a.) pontja 

alapján meg kell vizsgálni, hogy az intézmények nevelési, illetve pedagógiai programja 

megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. 
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Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztály 

Határidő: 2007. szeptember 1.  

5.) A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  B.-A.-Z.  Megyei  Egyeztető 

Bizottságban a Közgyűlés által jóváhagyott fejlesztési tervet fogadtassa el. 

Felelős: Polgármester 

Közreműködik: Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztály 

Határidő: B.-A.-Z. Megyei Egyeztető Bizottság által előírt időpont
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