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Tisztelt Társulási Tanács! 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú 
melléklet IV. rész a többcélú kistérségi társulások támogatása kiegészítő szabályok 1.3. 
pontjában foglaltak alapján a közoktatási támogatások egyik feltétele, hogy a többcélú 
kistérségi társulás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. (Kt.) 85. § (4) bekezdése 
szerinti - két évnél nem régebben felülvizsgált - önálló intézkedési tervében foglaltakat 
betartsa. 

A Kt. idézett szakasza szerint nem kell közoktatási intézkedési tervet készíteni a helyi 
önkormányzatnak, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, és a társulás közoktatási 
intézkedési terve településenkénti bontásban tartalmazza mindazt, amit az önálló intézkedési 
tervnek tartalmaznia kel!. 

A Társulási Tanács a 2005-ben elkészített Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet 2007-ben 
és 2009-ben aktualizálta. 

A Társulási Tanács 2011. augusztus 25-i ülésén fogadta el a felülvizsgált Pogányvölgyi 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet, amely dokumentum a közoktatási 
intézkedési terv részét képezi. 

A most aktualizálásra kerülő Intézkedési Terv az alábbi szervezési és fejlesztési célokat 
tartalmazza: 

1. Fejlesztési célok, irányok, prioritások  

2. Az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével 
(infrastrukturális és tartalmi) összefüggő elképzelések, megvalósított feladatok 
(településenkénti bontásban). 

3. Az intézményrendszer átszervezésével létrejött intézményi struktúra 
(településenkénti bontásban). 

4. Kistérségi pedagógiai innováció. 

5. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, amely a hátrányos helyzetű és  
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos 
esélyteremtő feladatokat rögzíti. 

6. A fejlesztési célok megvalósításának ütemezése, eszközrendszere. 
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A Közoktatási Intézkedési Terv elektronikus változatban megküldésre kerül a közoktatási 
intézmények és a fenntartó önkormányzatok részére, valamint elérhető lesz a Kistérség 
honlapján is (www.poganyvolgy.hu).  

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat 
elfogadására.  

 

Határozati javaslat:  

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a felülvizsgált 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet elfogadja.  
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