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Tervezett napirend:
1. Beszámoló Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú Városok
Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat között a gyermekvédelmi
szakellátások biztosítására kötött megállapodás megvalósulásáról,
2. Javaslat Bicske Város Önkormányzata által kezdeményezett közoktatási
átszervezésről megyei szakvélemény kiadására,
3. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által
kezdeményezett közoktatási átszervezésről megyei szakvélemény kiadására,
4. Egyebek
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Köszöntötte a bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és minden jelen lévőt.
Megállapította, hogy a 17 tagú bizottság 12 jelen lévő taggal határozatképes.
Ismertette a tervezett napirendet. Kérte a bizottságot, hogy vegyék fel napirendjükbe
a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága SzMSz-nek a módosítási javaslatát.
Továbbá jelezte, hogy a 3. napirendi pont címében változás történt. Kérte a
bizottságot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok az alábbi sorrendben
kerüljenek tárgyalásra. Ezt követően szavazást rendelt el a módosított napirendről.
Az Intézményfenntartó Szakbizottság 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:
1. Beszámoló Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú Városok
Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat között a gyermekvédelmi
szakellátások biztosítására kötött megállapodás megvalósulásáról,
2. Javaslat Bicske Város Önkormányzata által kezdeményezett közoktatási
átszervezésről megyei szakvélemény kiadására,
3. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve felülvizsgálatának megyei
véleményezésére, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata közoktatási átszervezéséről készített megyei szakvélemény
elfogadására,
4. Javaslat a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítására,
5. Egyebek.
1. Beszámoló Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú Városok
Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat között a
gyermekvédelmi szakellátások biztosítására kötött megállapodás
megvalósulásáról,
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Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Érdeklődött, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan van e kérdés,
hozzászólás, észrevétel.
Tóth Erika:
Megjegyezte, hogy a gyermekvédelem területe halmozottan nehézségekkel terhelt. A
gyermekvédelem területén dolgozó munkatársak munkavégzése is nehezített. Ebben
a nehéz helyzetben megköszönte az intézmény igazgatójának és munkatársainak a
színvonalas munkát.
Tóth Árpádné:
Az előterjesztés előzményeként megjegyezte, hogy nem volt tisztázott a
finanszírozási oldal. Előadta, hogy jelenleg a rendszer gyermekközpontú, stabilan
befogadó. Megjegyezte, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére színvonalas
működést produkál az intézmény. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is ilyen
kiemelt feladatként kezelik ezt a területet.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Csatlakozott a köszönetnyilvánításhoz.
Mátrahalmi Tibor:
Kifejezte az Önkormányzat részéről köszönetét az ellátott színvonalas munkával
kapcsolatban. Előadta továbbá, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére is
színvonalasan működik a Fejér Megyei Önkormányzat szakellátó rendszere.
Reményét fejezte ki a jövőbeli hasonlóan színvonalas munka elvégzése érdekében.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 12 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
91/2011. (V. 16.) IFB. sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága a „Beszámoló
Székesfehérvár és Dunaújváros Megyei Jogú Városok Önkormányzata és a Fejér
Megyei Önkormányzat között a gyermekvédelmi szakellátások biztosítására kötött
megállapodás megvalósulásáról” című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
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2. Javaslat Bicske Város Önkormányzata által kezdeményezett közoktatási
átszervezésről megyei szakvélemény kiadására

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Előadta, hogy Bicske Város Önkormányzata már jóváhagyta az előterjesztést. Az
átszervezés nem jár aránytalan teherrel a gyermekek számára. Megkérdezte, hogy
kinek van hozzászólása, kérdése, észrevétele.
Tóth Erika:
Megjegyezte, hogy adott körülmények között támogatandó az előterjesztés.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Előadta, hogy mindenképp jó irányú megoldásra van szükség, hiszen szegregált
csoportot is érint az intézkedés.
Árgyelán János:
Megjegyezte, hogy nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az intézkedés nem
jár aránytalan teherrel. Mind a szülőket, mind gyermekeiket hátrányosan érinti, hogy
a jövőben a gyermekeknek buszközlekedést kell igénybe venniük.
Adravecz Tamás:
Előadta, hogy a gyerekeknek nem egyénileg kell megoldaniuk az utazást, hiszen
különjáratú busszal oldják meg az utaztatást, melynek költsége a Városi
Önkormányzatot terheli.
Orosz Éva:
Megjegyezte, hogy a különjáratú buszközlekedést viszont a szülők nem vehetik
igénybe.
Adravecz Tamás:
Előadta, hogy a gyerekek korábban 1,5-2 kilométert is gyalogosan tettek meg azért,
hogy a testnevelés órán egy másik iskola testneveléstermében részt vegyenek,
ráadásul még járda sincs kialakítva a gyalogos közlekedéshez.
Tóth Erika:
Megjegyezte, hogy ez időigényes is.
Adravecz Tamás:
Előadta, hogy általában a hátrányos helyzetű gyermekek családja nem rendelkezik
személygépkocsival. Az előterjesztés támogatásával olyan intézményét vehetnek
igénybe a jövőben, ami eddig nem volt számukra elérhető.
Tóth Árpádné:
A buszközlekedéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy télen különösen figyelemmel
kell lenni arra, hogy a szülők időben vigyék oda, és menjenek gyermekükért a
különjáratú buszhoz. Jelezte, hogy véleménye szerint a szülői körültekintés, a szülői
kötelezettség fokozottan igénybevételnek lesz kitéve ebben a helyzetben, mely a
város számára is nagy kihívást jelent.
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Adravecz Tamás:
Nem jelent kötöttséget a szülőknek, hiszen nem időpontra, hanem egy meghatározott
időintervallumra kell a gyermekeknek a buszhoz érkezniük.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 11 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
92/2011. (V. 16.) IFB. sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága a „Javaslat Bicske
Város Önkormányzata által kezdeményezett közoktatási átszervezésről megyei
szakvélemény kiadására” című előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
3. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város közoktatási-feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve felülvizsgálatának
megyei véleményezésére, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város
készített
megyei
Önkormányzata
közoktatási
átszervezéséről
szakvélemény elfogadására,
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Előadta, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kíván adni a bizottsági tagok számára
az előterjesztéssel kapcsolatban, mely az óvodai, kollégiumi átszervezésre
vonatkozik. Felkérte Mátrahalmi Tibort, hogy ismertesse a kért tájékoztatást.
Mátrahalmi Tibor:
Ismertette, hogy a változás kettő lényeges területet érint. A Pozsonyi úti Óvoda
beolvadással megszűnne, a jogutód a Gyöngyvirág Óvoda lenne. A
Püspökkertvárosi Óvoda beolvadással megszűnne, a jogutód a Szivárvány Óvoda
lenne. A másik terület a kollégiumi átalakításokat érinti. A Nemes Nagy Ágnes
Kollégium beolvadással megszűnne, és a jogutód intézmény a József Attila
Középiskolai Kollégium lenne. A változtatásokkal kapcsolatosan közoktatási szakértő
véleményét kellett beszerezni. Megjegyezte, hogy az átszervezéssel kapcsolatosan
minden óvodai csoport a jelenlegi intézményben marad, kizárólag az intézmény
irányítást érinti a változás. Előadta, hogy a kollégiumi átszervezést a
létszámcsökkenés indokolja. Az átszervezés során a Nemes Nagy Ágnes Kollégium
lényegében átköltözik a József Attila Középiskolai Kollégiumba, így koedukált
kollégium jönne létre. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a szakértői
véleményben foglaltak szerint ez nem jelentene a kollégisták számára aránytalanul
nagyobb terhet. Vizsgálni kell azonban, hogy az átszervezés szinkronban áll e a
Fejér megye közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési

6
tervével, amelynek a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatásifeladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve a mellékletét
képezi. Így először a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által
beküldött módosítást kell elfogadni és beemelni a megyei tervbe. Természetesen az
ezzel kapcsolatos döntés a határozati javaslat részét képezi.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Ismertette az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot, és tájékoztatta a
bizottságot, hogy nem a határozati javaslat pontjaiként, hanem az egész határozati
javaslatról egyben szavaznak.
Adravecz Tamás:
Érdeklődött a várható anyagi megtakarítás felől.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Előadta, hogy az óvodák átszervezését követően 1 fő óvodavezető irányítása alatt
fog működni a beolvadó, és a jogutód óvoda.
Adravecz Tamás:
Érdeklődött a várható anyagi megtakarítás felől a kollégiumi átszervezéssel
kapcsolatosan is.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Előadta, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város a kollégiumátszervezést is jó
megoldásnak tartja. Előadta továbbá, hogy a Nemes Nagy Ágnes Kollégium
székhelyéül szolgáló ingatlan felszabadul, melyet a tulajdonos önkormányzat
tulajdonosi pozíciójából adódóan hasznosíthat.
Adravecz Tamás:
Módosítási javaslattal kívánt élni, mely szerint a felszabaduló ingatlan
hasznosításából származó bevételt a József Attila Középiskolai Kollégium javítására
fordítsák.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Tájékoztatást adott, hogy a bizottságnak jogtechnikai értelemben nincs módosítási
lehetősége, kizárólag véleményezési joga, hiszen a kollégium épülete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában áll. Előadta
továbbá, hogy a kollégiumátszervezés hátterében a létszámcsökkenés áll. A József
Attila Középiskolai Kollégium épület kapacitása nagy, mely jelenleg nincs
kihasználva. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 11 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
93/2011. (V. 16.) IFB. sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága a „Javaslat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közoktatási-feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve felülvizsgálatának megyei véleményezésére,
valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási
átszervezéséről készített megyei szakvélemény elfogadására” című előterjesztést
megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Felelős: Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
4.

Javaslat a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítására

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Érdeklődött, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, hozzászólás,
észrevétel. Ezek nem lévén szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 12 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
94/2011. (V. 16.) IFB. sz.
Határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága
megtárgyalta a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési
szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. A bizottság a Fejér Megyei
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.
29.) önkormányzati rendelet 2. sz.mellékletének 1.2./46. pontja alapján – átruházott
hatáskörben eljárva – a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és
Működési szabályzatát 2011. június 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Felelős: a határozat SZMSZ-hez történő csatolásáért:
az intézmény igazgatója
a határozati kivonat megküldéséért:
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke
Határidő: Azonnal
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5.

Egyebek.

Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a nyílt ülést bezárta.
k. m. f.

Mahlerné Köfner Anikó
a bizottság elnöke
Készítette:
Dr, Zsákai Viktória, és
Dr. Ivanits Viktor Miklós, FMÖH Önkormányzati és Intézmény-igazgatási Főosztály
munkatársai és jegyzőkönyvvezetők
Látta:
..........................................................................
Kovácsné dr. Kocsis Gabriella
főosztályvezető

