LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET
OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
ELNÖKÉTŐL
___________________________________________________________________

BESZÁMOLÓ
Az OKTATÁSI BIZOTTSÁG
2015. januárjától 2015. decemberéig végzett munkájáról

Az előterjesztést az Oktatási Bizottság 2015. december 15-én megtárgyalta.

A bizottság tagjai:
Elnök:

Vályiné Pápai Viola

képviselő

Tagok:

Nagy Józsefné (eln.helyettes)

képviselő

Sós Tibor

képviselő

Kántor Lászlóné

intézményvezető

Pappné Győri Tünde

Létavértes, Széchenyi u. 108. sz.

Állandó meghívottak:
-

a polgármester

-

a jegyző

-

a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyv-vezetésével és a bizottság munkájának
segítésével megbízott dolgozója – Vlajkné Czeglédi Melinda

A bizottság jelenlegi felállásában 2014 novembere óta működik

a

2015.

évre

elfogadott munkaterv alapján.
A bizottsági gyűléseket a képviselőtestület üléstervéhez igazítva, a testületi üléseket
megelőző hét keddjére ütemeztük. Egy naptári évben 11 soros ülést terveztünk be,
de aktuális feladatoknak megfelelően több rendkívüli bizottsági ülés is megtartásra
került.

A tagok nem minden alkalommal jelentek meg teljes létszámban, egy fő

gyakran hiányzott.

A bizottság munkáját Létavértes Város Önkormányzatának Képviselőtestületének
Szervezeti és Működési Szabályzatában az oktatási bizottságra átruházott feladatok
határozták meg. Ez alapján az Oktatási Bizottság az eltelt egy év alatt a következő
tevékenységeket folytatta:
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-

Véleményezte

az

intézmények

költségvetési

tervezetét

és

annak

felhasználást. Amennyiben szakmailag indokoltnak tartotta, kezdeményezte a
polgármesternél annak módosítását.
-

Az oktatási intézmények tevékenységéről szóló beszámolót véleményezte.
Kiemelten a Gyermeksziget Óvoda éves beszámolóját, valamint nyári
táborának tevékenységét.

-

Javaslatot tett különböző tanulmányi ösztöndíjakra.

-

Végezte a Képviselőtestület (polgármester) által esetenként meghatározott
feladatokat.

-

Figyelemmel kísérte a napközi otthon működését, élelmezési normák
alakulását, az új szabályoknak megfelelő egészséges táplálkozásra való
áttérés helyzetét Létavértes intézményeiben.

-

Szervezte a városi pedagógusnapot, pedagógusokat elismerő díj létrehozását
kezdeményezte és kidolgozta annak adományozási feltételeit.

-

A beiskolázási körzethatárok véleményezése.

-

Az

önkormányzat

által

átvett

iskolai

technika

dolgozók

munkájának

véleményezése, értékelése.
-

Az önkormányzat, mint üzemeltető által végzett karbantartási, felújítási
munkálatainak értékelése.

A bizottság munkáját a következő fő feladatok határozták meg:

-

Oktatási intézmények rendezvényeinek időpontjai (összehangolása).

-

Óvoda nyári nyitva tartásának szabályozása.

-

Óvodai csoportok, csoportlétszámok áttekintése.

-

Városi Pedagógus Nap méltó megünneplésének szervezése.

A bizottság ebben az évben két olyan döntést készített elő és terjesztett a képviselő
testület felé, mely a korábbi időszakhoz képest újítást jelentett:
-

„Létavértes Gyermekeiért” díj létrehozása és adományozása.

-

Az óvodáskorú gyermekek után szülők által fizetendő étkezési terítési díj
önkormányzati átvállalása.
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Az oktatási bizottság a következő határozatokat hozta 2015-ben

A bizottság átgondolt, realitások talaján maradó előkészítő munkáját fémjelzi, hogy
határozatjavaslatait a képviselőtestület maradéktalanul és változtatás nélkül
elfogadta.

A határozat
száma
A19
1/2015. (I.20.)
A19
1/2015 (I.20.)
A19
4/2015. (III.24.)
A19
5/2015. (III.24.)
A19
6/2015. (IV.21.)
A19
7/2015. (IV.21.)
A19
8/2015. (V.19.)
A19
9/2015. (V.19.)
ZI
10/2015. (VI.03.)
ZI
11/2015. (VI.23.)
C2
12/2015. (IX.21.)
C2
13/2015. (IX.21.)
C2
14/2015. (IX.21.)
ZI
15/2015. (X.20.)
A19
16/2015. (XI.16.)
A19
17/2015. (XI.16.)

A határozat tárgya
A Létavértesi Gyermeksziget Óvodában induló csoportok számára tett
javaslat a 2015/2016-os tanévben
Az Oktatási Bizottság 2015. évi ülésterve
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda óvodavezetői pályázata
Óvodai beíratás ideje.
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola intézményvezetői pályázatának
véleményezése
Létavértes fejlesztési és gazdasági programjának véleményezése
Létavértes Gyermeksziget Óvoda hatósági ellenőrzése – jogsértés
megszűntetésére javaslat.
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítása.
Létavértes Gyermekeiért Díj díjazottjaira javaslat
Óvodai nyári tábor szervezése
A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2014/2015. tanévben végzett
munkáról szóló beszámolója
A Létavértesi Arany János Általános Iskola 2014/2015. tanévben
végzett munkáról szóló beszámolója
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 2014/2015. tanévben végzett
munkáról szóló beszámolója
Ingyenes óvodai étkeztetés biztosítása.
Javaslat a 2016. évi Borsa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat helyi támogatottjaira.
Arany János Tehetséggondozó programba való névszerinti
bekapcsolódás.

Örvendetes, hogy Létavértes város a derecskei járásban, harmadmagával csupán,
vállalta iskolái üzemeltetési feladatait, ezzel is jelezve, hogy fontos számára a helyi
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közoktatás, az ahhoz szükséges feltételek megnyugtató megteremtése, a technikai
személyzet változatlan felállásban való biztosítása. Az üzemeltetési feladatok
helyben tartásának köszönhetően a közoktatást szolgáló épületek, épület együttesek
karbantartása, felújítása naprakész és folyamatos. A nyári festések, karbantartási
munkák minőségi színvonalon kerülnek megvalósításra. Ennél fogva településünkön
az oktatás tárgyi feltételei még mindig nagyon jó szinten vannak. Mindezt csak erősíti
az az önkormányzat által benyújtott pályázat, melynek keretében 7 oktatási célokat
szolgál épület hőszigetelése, nyílászáró cseréje és külső homlokzatának megújulása
van folyamatban.
Mindezért ezúton is köszönetemet fejezem ki a Testület tagjainak, a bizottsági
tagoknak pedig az együttműködő munkát.
Megköszönöm Vlajkné Czeglédi Melinda előadó lelkiismeretes előkészítő, koordináló
munkáját a bizottsági ülések elő- és utómunkálatai során, a bizottság tagjainak a
felelősségteljes, együttműködő tevékenykedését.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől beszámolóm elfogadását.

Létavértes, 2015. december 09.

Vályiné Pápai Viola (sk.)
Oktatási bizottság elnöke

