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OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 

ELNÖKÉTŐL 

___________________________________________________________________ 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Az OKTATÁSI BIZOTTSÁG  

  2017.  januárjától  2017. decemberéig végzett munkájáról 

 

Az előterjesztést az Oktatási Bizottság 2017. december 12-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 – Moczokné Turóczi Éva 

 

A bizottság jelenlegi felállásában 2014 novembere óta működik.  

A bizottsági gyűléseket a képviselőtestület üléstervéhez igazítva, a testületi üléseket 

megelőző hét keddjére ütemeztük. Egy naptári évben 11 soros ülést terveztünk be. 

 

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: 

- Véleményezte az intézmények költségvetési tervezetét és annak 

felhasználást. Amennyiben szakmailag indokoltnak tartotta, kezdeményezte 

annak módosítását. 
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- Az oktatási intézmények tevékenységéről szóló beszámolót véleményezte. 

Kiemelten a Gyermeksziget Óvoda éves beszámolóját.  

- Javaslatot tett a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat forrásából 

részesülőkre.. 

- Végezte a Képviselőtestület (polgármester) által esetenként meghatározott 

feladatokat. 

- Figyelemmel kísérte az élelmezési normák alakulását, az új szabályoknak 

megfelelő egészséges táplálkozásra való áttérés helyzetét Létavértes 

intézményeiben. 

- Szervezte a városi pedagógusnapot, a pedagógusokat elismerő díj 

átadásának technikai feladatait, felelt a rendezvény lebonyolításáért.  

- A beiskolázási körzethatárok véleményezése. 

- Az önkormányzat által átvett iskolai technikai dolgozók munkáját 

véleményezte, illetve tájékoztatta a képviselőtestületet.   

- Az önkormányzat, mint szolgáltató által végzett karbantartási, felújítási 

munkálatait értékelte. 

 

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. 

- Az óvodáskorú gyermekek után szülők által fizetendő étkezési terítési díj 

önkormányzati átvállalása. 

- A település két iskoláját érintő működtetői feladatok átadásával kapcsolatos 

megállapodások véleményezése. 

 

Az oktatási bizottság a következő    határozatokat hozta 2017-ben  

 

A bizottság átgondolt, realitások talaján maradó előkészítő munkáját fémjelzi, hogy 

határozatjavaslatait a képviselőtestület maradéktalanul és változtatás nélkül 

elfogadta. 
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Létavértes Városi Önkormányzat Oktatási Bizottsága  
2017. évi határozatok nyilvántartása 

2017. január 23. 
 
1 /2017. (I. 23.) Oktatási Bizottsági határozat: Az Oktatási Bizottság 2017. 

évi  
 üléstervének véleményezése, 

elfogadása 
 
2/2017. (I. 23.) Oktatási Bizottsági határozat: Létavértes Város 

Képviselőtestület  
 Oktatási Bizottságra vonatkozó 

SZMSZ-ének felülvizsgálata az 
általános iskolák működtetői 
feladatainak átadása 
tekintetében 

 
3 /2017. (I. 23.) Oktatási Bizottsági határozat:  Logopédiai státusz létrehozása 

a Gyermeksziget óvodában 
 
 
4 /2017. (I. 23.) Oktatási Bizottsági határozat:  Gyermeksziget Óvodában a 

7+3%-os béremelés 
megvitatása 

 
5 /2017. (I. 23.) Oktatási Bizottsági határozat:  Óvodai csoportlétszámok, 

csoportindítással kapcsolatos 
előterjesztés megvitatása 

 
6 /2017. (I. 23.) Oktatási Bizottsági határozat:  Iskolai felvételi körzethatár 

kialakításának véleményezése 
 
2017. február 09.  
 
7/2017(II.09) Oktatási Bizottsági határozat:  2017 évi költségvetés 

megtárgyalása 
 
8./2017(II.09.) Oktatási Bizottsági határozat:  Képviselői tiszteletdíj 

megtárgyalása  
 
9/2017(II.09.) Oktatási Bizottsági határozat:  2017 évi költségvetés 

megtárgyalása 
 
2017. március 21. 
 
10/2017. (III.21.) Oktatási Bizottsági határozat: Élelmezési normák és az új 

módosított szabályoknak 
megfelelő egészséges 
gyermekétkeztetés helyzetéről 
való tájékoztatás  

 
11/ 2017 (III.21.) Oktatási Bizottsági határozat:   A Gyermeksziget Óvoda  
        2017/2018 nevelési       
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 évére  az óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározása  
 
12/ 2017 (III. 21.) Oktatási Bizottsági határozat:  Gyermeksziget Óvoda 

intézményében az óvodai nyári 
szünet idejének 
meghatározása 

 
13/2017 (III.21.) Oktatási Bizottság határozat:  Az Arany János Általános 

Iskolában    2017/2018 tanévtől 
kezdődően az angol tagozatos 
osztály beindításának 
megtárgyalása 

 
14/ 2017 ( III.21.) Oktatási Bizottság határozat:  Bethlen Gábor alapítvány 

pályázata  
2017.  április  25.  
 
15/ 2017. (IV.  25.) Oktatási Bizottsági határozat:        Városi pedagógusnappal  
         kapcsolatos  szervezési  
         feladatok, határidők  
         megtárgyalása 
2017. május 23.  
 
16/ 2017. ( V.  23.) Oktatási Bizottsági határozat:          Létavértes Gyermekeiért díj 
           adományozására 

   felterjesztett anyagok     
véleményezése 

2017. szeptember 19. 
 
17/2017.(IX. 19.) Oktatási Bizottsági határozat:  Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíjpályázathoz való 
önkormányzati szándék 
véleményezése 

 
18/2017  (IX. 19.) Oktatási Bizottsági határozat: A Gyermeksziget Óvoda éves 

beszámolójának valamint a 
nyári tábori tevékenységének 
megvitatása  

2017. november 21. 
 
20/2017(XI.21.) Oktatási Bizottsági határozat:              Javaslat a 2017. évi Bursa 

 Hungarica                    
  Felsőoktatási Önkormányzati      
  Ösztöndíjpályázat helyi 

 támogatottjaira 
 
21/2017(XI. 21.) Oktatási Bizottsági  határozat:  Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Főigazgató 
(magasabb vezető)  

 beosztás ellátására beadott 
pályázat véleményezése 
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A konstruktív tárgyalásoknak köszönhetően a lehetőségek maximumát sikerült 

kihozni az iskolák működtetői feladatainak átadásakor.  Örvendetes, hogy a takarítási 

és karbantartási munkálatok szolgáltatásával Létavértes Város Önkormányzata 

továbbra is hozzá tud járulni az iskolai oktatási feladatok méltó feltételeinek 

megteremtéséhez.  

Mindezért ezúton is köszönetemet fejezem ki Menyhárt Károly polgármesternek, 

Bertóthyné Csige Tünde jegyzőnek és a Testület tagjainak, valamint a bizottsági 

tagoknak az együttműködésért. 

Megköszönöm Moczokné Turóczi Éva előadó lelkiismeretes előkészítő, koordináló 

munkáját a bizottsági ülések elő- és utómunkálatai során. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől beszámolóm elfogadását. 

 

Létavértes, 2017. december 06. 

 

 

       Vályiné Pápai Viola (sk.) 

                Oktatási bizottság elnöke 

 
 
 
 


