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Egy sz er ő sz ót öb b ség
Tisztelt Közgyőlés!
A Tolna Megyei Önkormányzat azzal a kéréssel fordult Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatához, hogy foglaljon állást a megyei önkormányzat, gyógypedagógiai
feladatokat ellátó intézményeinek átszervezésérıl. Az átszervezés eredményeként a
Dombóváron mőködı Móra Ferenc Általános Iskola az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (a továbbiakban: EGYMI) tagintézményévé válna.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009-ben hozta létre az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményt, amelynek tagintézménye lett a három telephelyen mőködı Nevelési
Tanácsadó, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató is. A Tolna Megyei
Önkormányzat fenntartásában mőködı Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának
átadására, gazdaságosabb mőködésnek biztosítására az önkormányzat több alkalommal is
kereste a megoldást, hiszen az iskolában folyamatosan csökken a gyermeklétszám, és az
ellátott tanulók nagyobbik része integrálható, más tanulóval együtt oktatható gyermek, így
ellátásuk nem tartozik a megyei önkormányzat kötelezı feladatai közé.
Fentiekre tekintettel a Tolna Megyei Önkormányzat 2011-ben ismételten megvizsgálta a
Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésének lehetıségét, és megállapította, hogy a
tanulólétszám fogyásából adódó normatíva csökkenés olyan plusz terhet ró a fenntartóra,
amely mellett lehetetlen az intézmény önálló mőködésének biztosítása, ezért indokolttá vált az
iskola tagintézménnyé válása. Az összevonás alapvetıen nem befolyásolja az EGYMI
tagintézményeiben jelenleg folyó oktatási, nevelési, fejlesztési és képzési feladatokat,
azonban a Móra Ferenc Általános Iskolában tanuló diákok számára is lehetıvé teszi a
fejlettségi szintjüknek megfelelı intézmények közötti valódi átjárhatóságot, az intézményben
folyó valamennyi szolgáltatás és program igénybevételét. A tervezett intézkedés mögött az a
fenntartói szándék áll, hogy a gyógypedagógiai feladatokat ellátó egységes intézmény
tagintézményeként a Móra Ferenc Általános Iskola mőködése takarékosabbá váljon, jobb
szakmai színvonalon szolgálja a sajátos nevelési igényő gyermekek és tanulók ellátását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés k) pontja szerint
a települési önkormányzatok képviselı-testületeinek át nem ruházható hatásköre az
állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl, ellátási,
szolgáltatási körzeteirıl, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a
határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2011. április 15.

Horváth István
Polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Móra Ferenc Általános Iskola
és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezetését támogatja.
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