TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. MÁJUS 7 -I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL
A képviselő-testülete a rendkívüli ülés keretében két napirendet tárgyalt meg.
Elsőként a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadásáról szóló
előterjesztés került megvitatásra.
A napirend tárgyalásánál a tanácskozó terem megtelt érde klődő szülőkkel,
pedagógusokkal, akik a vitában szót kapva elmondhatták véleményüket.
A képviselő-testülete korábban, a 91/2008.(V.28.) Öh. számú határozatával
döntött arról, hogy a város közok tatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és az
esélyegyenlőség megteremtésére vonatkozó akció terv tervezetét elfogadja. Erre
azért volt szükség, mivel az érvényben lévő közoktatási pályázatoknak
elengedhetetlen feltétele az intézkedési terv megléte. A helyzetelemzést az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért közokta tási esélyegyenlőségi
szakértő hivatalból készítette el, az intézkedési terv tervezetét a képviselőtestület erre illetékes bizottsága megvitatta, véleményezte és módosító
javaslatokat fogalmazott meg, melyek a végleges tervbe beépítésre kerültek.
Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja a szegregációmentesség és az
egyenlő bánásmód követelményének betartása, teljes körű érvényesülése. Az
esélyegyenlőségi intézkedési terv a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, valamint a Közoktatásról szóló 1 993. évi LXXIX. törvénnyel
összhangban, azok érvényre juttatásának céljából készült el.
Az Intézkedési Terv elkészítése bár nem kötelező, de közoktatás-fejlesztési
projektek támogatásához, illetve a kiegészítő támogatások odaítéléséh ez
elengedhetetlen feltétel.
Az elkészített intézkedési terv még a képviselő -testület elé kerülése előtt
véleményezésre került a z intézményekben, továbbá Bátonyterenye Cigány
Kisebbségi Önkormányzata is megtárgyalta és elfogadta azt.
Az intézkedési tervből kitűnik, hogy Bátonyterenye településen az egyes
intézményekben, legfőképp az Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézményben
a jogszabályokkal ellentétben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya
jóval kevesebb, mint a másik két tagintézményben , az eltérés meghaladja a
25%-ot, és jelentős eltérés van a hátrányos és roma tanulók arányában is.
A fenntartó-váltást nem követte az iskolai deszegregációs intézkedés, emiatt a
fenntartó jelentős kiegészítő forrásoktól, illetve pályázati forrásoktól,
térítésmentes szakmai szolgáltatásoktól esik el a szegregációs oktatásszervezés
miatt. A hátrányos hel yzetű tanulók oktatását elősegítő integrációs felkészítés
bevezetése ezért is elodázhatatlan.

A Bátonyterenye Kistérség Önkorm ányzatainak Többcélú Társulásnak mint
fenntartónak - a tervben foglaltak alapján - a közoktatásban érintett szereplőkkel
közreműködve már a 2009/10-es tanévtől be kell vezetni az integrációs
felkészítést, amit a 11/1994. (VI.18.) MKM rendelet szabályoz.
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtása érdekében az
alábbiak kerültek elfogadásra:
A képviselő-testület felkéri a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulását, mint a közoktatási intézmények fenntartóját, hogy:
- a közoktatási törvény 66.§ -a (5) bekezdése értelmében vizsgálja meg az
intézményben - feladatellátási helyenként - a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók körzeti arányát, és irányítsa át az Erkel Ferenc Általános Iskolai
Tagintézmény első évfolyamára jelentkező tanulókat a Bartók Béla Általános
Iskolai Tagintézmény első évfolyamára;
- az intézmények alapító okiratában foglaltak ala pján határozza meg a 2009/10 es nevelési - és tanévre vonatkozóan az indítható osztályok, csoportok számát;
- a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, mint a
közoktatási intézmények fenntartója utasítsa az intézmény igazgatóját a
Társulási Tanács döntésének végrehajtására.
A képviselő-testület hosszas vita után, névszerinti szavazással – 11 igen és 6
nem szavazattal – hozta meg döntéseit.
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv teljes szövege megtalálható a
város hivatalos honlapján.
Második napirendként önkormányzati bérlakások értékesítéséről döntött a
képviselő-testület.

