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Tervezett napirend:
1. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes
közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára és
ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosítására,
2. Egyebek
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Köszöntötte a bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és minden jelen lévőt.
Megállapította, hogy a 17 tagú bizottság 13 jelen lévő taggal határozatképes.
Ismertette a tervezett napirendet. Kérte a bizottságot az alábbi módosított napirendet
fogadja el:
1. Javaslat a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma és a FMÖ Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési Tanácsadója és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata szervezeti és működési szabályzatának
módosítására,
2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes
közoktatási intézményekkel kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára
és ezzel összefüggésben az alapító okiratok módosítására,
3. Egyebek
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén szavazást rendelt el a módosított
napirendről.
Az Intézményfenntartó Szakbizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi – módosított – napirendet fogadta el:
1. Javaslat a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma és a FMÖ Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési
Tanácsadója és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata szervezeti és
működési szabályzatának módosítására,
2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes
közoktatási
intézményekkel
kapcsolatos
szükséges
döntések
meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító okiratok
módosítására,
3. Egyebek
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1. Javaslat a FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma és a FMÖ Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési
Tanácsadója és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata szervezeti és
működési szabályzatának módosítására
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Elmondta, hogy technikai módosításokról van szó, amelyet a jogszabályok változása
tett indokolttá, mindkét esetben. Az előterjesztéshez kapcsolódó háttéranyagokat –
azaz: a teljes SZMSZ-eket – kinyomtatták, 1 példányban, megtekinthetőek, de
terjedelmi okok miatt nem volt szükség feltenni őket elektronikusan, illetőleg
kiküldeni, mert teljes mértékben technikai módosításokat tartalmaznak. Megkérte a
bizottság tagjait, hogy amennyiben gondolják, nézzenek bele a háttéranyagba, s
amennyiben szükségesnek látják, észrevételeiket fogalmazzák meg. Ezt követően
megállapította, hogy kérdés, észrevétel nincs, ezért szavazást rendelhető el.
Szavazást rendelt el, intézményenként.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 13 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
95/2011. (V. 30.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a FMÖ
Táncsics Mihály Gimnázium, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
szervezeti és működési szabályzatát és azt – a Fejér Megyei Közgyűlés 16/2010.
(X.29.) K. r. sz. rendeletének 2. sz. melléklete 1.2. fejezet 46. pontjában biztosított –
átruházott hatáskörében eljárva 2011. június 15-i hatállyal jóváhagyja.
Felelős:

a fenntartói jóváhagyást igazoló határozat megküldéséért:
Mahlerné Köfner Anikó
a bizottság elnöke

Felelős:

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési
szabályzat nyilvánosságra hozása, honlapon való megjelenítéséért:
intézményvezető

Határidő: 2011. június 10.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 13 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
96/2011. (V. 30.) IFB. Sz.
Határozata

4
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartói Szakbizottsága megtárgyalta a FMÖ
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési
Tanácsadója és Egységes pedagógiai Szakszolgálata módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát és azt – a Fejér Megyei
Közgyűlés 16/2010. (X.29.) K. r. sz. rendeletének 2. sz. melléklete 1.2. fejezet 46.
pontjában biztosított – átruházott hatáskörében eljárva 2011. június 15-i hatállyal
jóváhagyja.
Felelős:

a fenntartói jóváhagyást igazoló határozat megküldéséért:
Mahlerné Köfner Anikó
a bizottság elnöke

Határidő: 2011. június 7.
Felelős:

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési
szabályzat nyilvánosságra hozása, honlapon való megjelenítéséért:
intézményvezető

Határidő: 2011. június 10.

2. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes
közoktatási
intézményekkel
kapcsolatos
szükséges
döntések
meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító okiratok
módosítására
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megadta a szót Mátrahalmi Tibornak, az FMÖH, Önkormányzati és intézményigazgatási Főosztálya főosztályvezető-helyettesének.
Mátrahalmi Tibor FMÖH, Önkormányzati és intézmény-igazgatási Főosztálya
főosztályvezető-helyettese:
Elsőként elmondta, hogy jelenleg is egyeztetés zajlik az önkormányzat vezetésében,
ami az intézmény átszervezéseket illeti. Ezért elnézést kért a bizottság tagjaitól, hogy
a bizottság még nem tud tárgyalni egy jóváhagyott anyagot. Nem tudtak szerverre
tenni ilyen anyagot, ezért személyesen fogja jelen ülésen szóbeli beszámolóban
ismertetni azt, amely a közgyűlésre vélhetően bemegy. Utóbbit azért emeli ki, mert
úgy látja, hogy a jelenlegi koncepciótól nem fog – gyökeresen – eltérni a végleges
verzió, de most ilyenről még nem beszélhet, tekintettel arra, hogy nincsen
jóváhagyott anyag. Belső szabály ugyanis, hogy addig nem adható ki közgyűlési
előterjesztés, ameddig a közgyűlés elnöke jóvá nem hagyja azt. A Hivatal
márciusban kapta meg a feladatot, hogy vizsgálják meg azt, hogy az önkormányzat
súlyos gazdasági nehézségeinek enyhítésére milyen lehetőség van, az intézmények
átszervezése keretében. Igen sok szakmai javaslat és vélemény született. Az
önkormányzatok részére, az önkormányzati törvény (Ötv.) szerinti állásfoglalásuk
megkérése érdekében kiküldött munkaanyag még 4 intézmény átszervezését
irányozta elő, amelyből jelenleg 2 intézmény átszervezése valósul meg a jelenlegi
állapotok szerint. ezt követően röviden ismertette, hogy mely intézményeket és
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miként érintett volna a májusban kiküldött munkaanyag szerint az átszervezés, majd
kitért arra, hogy a Prelúdium Zeneiskola (teljes nevén: Fejér Megyei Önkormányzat
Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézménye) átszervezése fog megvalósulni,
amely ugyan okoz bonyodalmakat, de a leginkább megvalósítható, ugyanakkor a
fenntartónak a közoktatási ágazati jogszabályok alapján május hónap utolsó
munkanapjáig meg kell hoznia az ezzel kapcsolatos döntését, amennyiben, döntése
alapján már a 2011. szeptember 1. napján induló tanévtől életbe akarja léptetni az
átszervezéssel összefüggő változásokat. Megjegyezte továbbá, hogy a Prelúdium
Zeneiskola székhelyének változása érinti a szintén bicskei intézményt, a Fejér
Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskoláját, amelynek
bicskei telephelye ez által megszűnik – valamint a szintén itt működő Bicskei
Nevelési Tanácsadót is (amely ugyanakkor nem iskola, tehát nem vonatkozik rá az
átszervezési időkorlát). A költözéssel összefüggésben 4 tanterem kialakítására van
szükség, jelenleg is tárgyalások folynak Bicske Város Önkormányzatával a költségek
viselése tekintetében, hiszen, mint az a bizottság tagjai előtt is jól ismert, a megyei
önkormányzat költségvetése nem enged meg nagy volumenű beruházásokat. A
kalkuláció szerint 4 millió 188 ezer Ft,- összeget tud vállalni a megyei önkormányzat,
a többi költség ugyanakkor a bicskei önkormányzatot terhelné. Hangsúlyozta újra,
hogy több változat született az alapító okiratok módosítására, a közgyűlés elé küldeni
tervezett előterjesztés előreláthatólag 3 határozati javaslatot tartalmaz majd, az
alábbiak szerint:
1.

2.
3.

Prelúdium Zeneiskola alapító okiratának módosítását, illetőleg ezzel
összefüggésben a szükséges költségek (átalakítás, költöztetés költsége)
megosztását,
Bicskei Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos költségek vállalását,
Vajda János Gimnázium alapító okiratának módosítását, illetőleg ezzel
összefüggésben a szükséges költségek (átalakítás, költöztetés költsége)
megosztását.

Végezetül röviden összefoglalta az előterjesztés tervezete alapján a határozati
javaslatok tartalmát, s hangsúlyozta, hogy folynak az egyeztetések a két
önkormányzat között.
Krausz Attila, a bizottság alelnöke:
Feltette a kérdést, hogy azt lehet-e tudni egyáltalán, hogy bemegy-e a közgyűlésre
az anyag?
Mátrahalmi Tibor FMÖH, Önkormányzati és intézmény-igazgatási Főosztálya
főosztályvezető-helyettese:
Válaszában elmondta, hogy a közgyűlés napirendjén lesz, de még nem tud
jóváhagyott előterjesztésről ez idáig. Azonban úgy gondolja, hogy a fő konstrukció az
általa ismertetett lesz. A költöztetés által érintett épületben jelenleg kifutó
rendszerben kollégium van (önkormányzat megszüntette a kollégiumot), pár diák van
már csak benne.
Krausz Attila, a bizottság alelnöke:
Feltette a kérdést, hogy mi lesz a sorsa az üres épületnek?
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Mátrahalmi Tibor FMÖH, Önkormányzati és intézmény-igazgatási Főosztálya
főosztályvezető-helyettese:
Tájékoztatott arról, hogy az érintett épület Bicske Város Önkormányzatának
tulajdona, amellyel a nevezett önkormányzat rendelkezik ezt követően.
Tóth Erika, a bizottság tagja:
Megjegyezte, hogy annak idején, kb. 6-8 évvel ezelőtt költözött a Bicskei Nevelési
Tanácsadó a jelenlegi helyére, akkor „vihart kavart”, hogy egy közkedvelt,
központban lévő épületet erre használtak….
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megköszönte a tájékoztatást és a hozzászólásokat. Elmondta, hogy amennyiben
további kérdés, hozzászólás, észrevétel nincsen, akkor szavazást rendel el.
Tekintettel arra, hogy ilyen nem volt, szavazást rendelt el.
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága 12 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:
Fejér Megye Közgyűlése
Intézményfenntartó Szakbizottsága
97/2011. (V. 30.) IFB. Sz.
Határozata
Fejér Megye Közgyűlése Intézményfenntartó Szakbizottsága a „Javaslat a Fejér
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes közoktatási intézményekkel
kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapító
okiratok módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
3. Egyebek
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megkérdezte, hogy kinek van hozzászólása, kérdése, észrevétele.
Kis György, a bizottság tagja:
Elmondta, hogy csak a bizottság tagjait kívánja tájékoztatni arról, hogy akik nem
tudják, vagy nehézségekbe ütköznek, az anyagok letöltésének terén, azok a régi
ikonról minden további nélkül letölthetik.
Mátrahalmi Tibor:
A bizottság tagjának tájékoztatása után fontosnak tartotta még elmondani, hogy
2011. június 8-án kerül megrendezésre a Pedagógus Nap, du. 14.00 órakor. Az erről
szóló meghívókat postázták. Itt kerül majd átadásra a megyei önkormányzat által
idén adományozott Gr. Klebelsberg Kunó emlékérem is, illetőleg az érintettek e
rendezvény alkalmából részesülnek majd elnöki dicséretben.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Elmondta, hogy körükben üdvözölhetik a bizottság hosszú ideig kórházi ápolásra
szorult tagját, aki felépülve részt vesz a mai bizottsági ülésen. Simon László úrról van
szó, aki a korábbi ciklusban a közgyűlés tagja és bizottsági tag is volt. ezt követően
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köszöntötte a nevezett tagot és felkérte, hogy mutatkozzon be a bizottságnak (mivel
van, aki nem ismerheti).
Simon László, a bizottság tagja:
Megköszönte a lehetőséget és köszöntötte a bizottság tagjait és a jelen lévőket.
Röviden bemutatkozott, elmondva ő is, hogy hat hónapi kórházi kezelésre szorult, de
most már részt tud venni a bizottság munkájában. Kérte a bizottságot, és a Hivatalt,
hogy ahogy lehet, segítsék munkáját.
Mahlerné Köfner Anikó, a bizottság elnöke:
Megköszönte a hozzászólást, sok sikert kívánva Simon Lászlónak a munkájához és
mielőbbi felépülést. Ezt követően, mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem
volt, megköszönte az ülésen részt vevők munkáját, majd a bizottsági 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

