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1. Bevezetés
Jogszabályi háttér
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási
törvény) 85. § (4) bekezdése konkrétan meghatározza, hogy a helyi önkormányzat önállóan
vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez
szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni.
Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a megyei fejlesztési
tervet is. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a
kötelező feladatait milyen módon látja el, illetőleg milyen nem kötelező feladatokat kíván a
helyi önkormányzat ellátni.
Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer
működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket. Az
intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni – a nemzetiséget érintő kérdésekben – a
települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen működő közoktatási
intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezeteknek; a nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartóknak, a települési szintű szakszervezeteknek, – ha nem
működik települési nemzetiségi önkormányzat – az érdekelt országos nemzetiségi
önkormányzatnak a véleményét is.
A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként
értékeli és szükség szerint felülvizsgálja azt. A helyi önkormányzat a közoktatási törvény 103.
§-a (2) bekezdésének a) pontja alapján azt is vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai
program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak.
Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú
kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve –
települések szerinti bontásban – tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési
tervnek tartalmaznia kell.
A közoktatási törvény 85. § (5) bekezdése előírja, amennyiben a helyi önkormányzat az
óvodai nevelésről vagy az általános iskolai nevelésről és oktatásról részben vagy egészben
nem saját intézményfenntartással gondoskodik, az önkormányzati intézkedési tervben meg
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kell határoznia, hogy milyen módon tesz eleget az e törvényben meghatározott
kötelezettségének. Az önkormányzati intézkedési tervet pedig azzal a helyi önkormányzattal
közösen kell elkészítenie, amelyik által fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el az
illetékességi területén élők tekintetében a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve a kötelező
felvételt biztosító iskola feladatait.
Az önkormányzati intézkedési terv elkészítésekor, felülvizsgálatakor a helyi
önkormányzatnak be kell szereznie a a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási
szervének a szakvéleményét – a közoktatási törvény 85. § (6) alapján – abban a kérdésben,
hogy az önkormányzati intézkedési terv összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervben
foglaltakkal.
A közoktatási törvény 105. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat az
önkormányzati intézkedési terv, illetve a megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban
foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési terv).
A közoktatási törvény 132. § (6) bekezdése előírja, hogy az e törvény 85. §-ának (4)
bekezdése alapján elkészített önkormányzati intézkedési tervnek a gyermekek, tanulók
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseit, így különösen az óvodai nevelés három éves kortól
történő biztosításának feltételeit, az ingyenes étkeztetéshez, az ingyenes tankönyvellátáshoz
szükséges feltételek meglétét, a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók többi tanulóhoz viszonyított arányát 2007. december 31-éig át
kellett tekintenie az intézkedési terv készítőjének.
Az intézkedési terv megléte az előfeltétele annak, hogy a helyi önkormányzat a hazai
vagy nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázaton vegyen részt.
Ha az óvodai nevelés nem biztosított, a helyi önkormányzat – társulásban való
részvétellel, másik önkormányzattal vagy nem önkormányzati intézményfenntartóval kötött
megállapodással, intézménylétesítéssel vagy bővítéssel – 2008. szeptember 1-jétől köteles
gondoskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek három éves koruktól
igénybe tudják venni az óvodai nevelést. 2013. augusztus 31-éig pedig valamennyi óvodai
neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremteni.
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A helyi önkormányzatok kötelező feladatai
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
önkormányzati törvény) 8. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat feladata – az
önkormányzati intézkedési terv viszonylatában – a helyi közszolgáltatások körében: az
óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint
a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása;
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése.
Az önkormányzati törvény 8. § (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdésben foglalt
feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg — a lakosság igényei alapján,
anyagi lehetőségeitől függően —, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.
A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az
óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális
alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi
közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő
várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek
jogainak érvényesülését az önkormányzati törvény 8. § (4) bekezdése alapján.

2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának feladatai
Az Önkormányzat kötelező feladatai
Az Önkormányzat közoktatási alapfeladatai közül ellátja az alapfokú oktatást – az
alapfokú művészetoktatás kivételével. A konkrét, ténylegesen ellátott alapfokú oktatási
feladatok: általános iskolai nevelés, oktatás; óvodai nevelés; valamint az egységes óvodai
bölcsődei ellátás.
A közoktatási törvény 86.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladata közé
tartozik azokról a sajátos nevelési igényű gyermekekről, tanulókról való gondoskodás, akik a
szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a többi gyerekkel, tanulóval együtt
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foglalkoztathatók az óvodában illetve iskolában. Az (1) bekezdés alapján az ellátási
kötelezettség kiterjed a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók részére történő szolgáltatás
megszervezésére abban az esetben, ha a településen nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók
élnek.
A helyi önkormányzati feladatellátás hatékonysága jelentős mértékben függ attól, hogy
az érintett helyi önkormányzatok milyen mélységben, minőségben gondolják át a helyi
önkormányzati törvényben és a közoktatási törvényben meghatározott feladatok ellátását. A
törvények ugyanis nem kizárólagosan

rendelkeznek intézményfenntartásról, hanem

szolgáltatásról is. Ezért kell tudatosan végiggondolni az önkormányzatnak azt, hogy milyen
módon tesz eleget a törvényben meghatározott követelményeknek. Fel kell mérni az
igényeket és a lehetőségeket, és ehhez igazítva meg kell tervezni a meglévő
intézményrendszer fejlesztésével, átalakításával, bővítésével vagy elvonásával kapcsolatos
elképzeléseket. A tervezés megalapozottságát segítheti elő az önkormányzati intézkedési terv,
amelyet

a

közoktatási

törvény 85.

§

(4)

bekezdése

értelmében

minden

helyi

önkormányzatának el kell készítenie.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai
A közoktatás rendszerének működtetéséért az állam felelős, a közoktatás-szolgáltatások
megszervezése és biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. A települési
önkormányzat a kötelező feladatellátásán túl nem kötelező feladatként működtetheti a
középiskolai

hálózatát,

alapfokú

művészetoktatási

intézményét,

a

pedagógiai

Egyek

Nagyközség

szakszolgálatokat.
A

településen

másik

intézményfenntartó

nincsen,

és

Önkormányzata önként nem kíván feladatot ellátni, mivel ahhoz nem áll rendelkezésére
megfelelő anyagi forrás.

3. Egyek Nagyközség társadalmi, gazdasági helyzete
Egyek Nagyközség 5504 lakosú (2012. január 1-i állapot) település Hajdú-Bihar
megyében. Nagyközségi címét 1970. július 01-ével kapta. A megye legnyugatibb
településeként határos Jász-Nagykun-Szolnok megyével valamint Heves és Borsod-Abaúj7

Zemplén megyével. Térségi szerepét erősíti a 3 szomszédos megyéhez való kapcsolódása. 3
km-re halad el a településtől a 33-as számú főút, mely igen fontos útvonal Debrecen és
Füzesabony között a közlekedést tekintve.
Egyek központi belterületén túl közigazgatásilag hozzá tartozik Félhalom, Telekháza –
mint egyéb belterület –, és Ohat mint külterületi lakott hely. Telekháza 7 km-re, Félhalom 5
km-re, Ohat pedig 12 km-re van a központi belterülettől s a feladatokat mindezen területeken
el kell látni. Ezen településrészekről a lakosok Egyekre ingáznak akár dolgozni, akár
mindennapi teendőiket intézni vagy vásárolni.
Gazdasága viszonylag stabil. A „Tiszatáj” MGTSZ megszűnését követően elsősorban
vállalkozások jöttek létre, valamint őstermelőként gazdálkodnak a felaprózott földterületeken.
A mezőgazdasági termelés változó minőségű talajon folyik, melyek művelési ágai az adott
termőföld minőségéhez alkalmazkodnak. A termesztett növényeket tekintve a búza a
napraforgó és a kukorica dominál, de megemlítést érdemel az olajtök termesztése is.
Viszonylag magas viszont a közigazgatási területen lévő halastavak és nádasok aránya. A
nádfeldolgozás termékei is állandó piacra számíthatnak, a stabil külföldi piac miatt a
betakarítási időszakban az egyéni vállalkozóknak magas jövedelmet nyújt.
Állattenyésztést illetőleg fontos a sertés és baromfi állomány, valamint a
szarvasmarha. Két gazdálkodó foglalkozik vegyes hasznosítású Magyar Tarka fajtával,
tartásával.
Munkalehetőségek a községben: az Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet
(ÁFÉSZ), a MEDICOR Kéziműszer ZRT, valamint a REÁL élelmiszerüzlet. A
foglalkoztatást tekintve kiemelkedő az Önkormányzat és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.,
valamint a nádfeldolgozásban történő foglalkoztatás.
A csökkent munkaképességűeknek a Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata
révén van lehetősége munkát vállalni.
Településünkön a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet rendelkezik egyeki
Kirendeltséggel.
Az 1900-as évben épült Postahivatalban a széleskörű postai szolgáltatásokon kívül
POS terminált is működtetnek, valamint kereskedelmi árut is értékesítenek.
A közműhálózat kiépítettsége még nem teljes körű.
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Ivóvízhálózatunk kiépítése 1962-ben kezdődött s napjainkban 100%-ra megépült, a
központi településrész vízellátó hálózatához csatlakozik Félhalom településrész, míg
Telekháza és Ohat vízellátása önálló vízműről történik.
A gázvezeték-hálózat kiépítése megtörtént a kiépítettség 100%-os.
A szennyvízelvezető hálózat kiépítését az önkormányzat 4 ütemre osztotta, melyből 3
ütem megvalósult, kiépítettsége 73,6%-os.
Kiépült a telefon és a kábel-TV hálózat.
Az utak építése során szem előtt tartottuk, hogy elsősorban a gáz a szennyvíz kiépítése
kell hogy megvalósuljon, ezt követően kerülhet sor az utak burkolására. Egyeken a burkolt
utak aránya - az összes belterületi úthálózatban - 51,3 %-os.
Intézményrendszerünk alapellátó illetve emelt szintű. Kiemelt szerepe van az Egyeken
1983 óta működő mentőállomásnak. Személyi, tárgyi feltételekben valamint gépkocsi
állományában napjainkra jelentős változás történt. Ellátási területe 3 településre terjed ki –
Egyek nagyközség, Tiszacsege város és vonzáskörzete, valamint Újszentmargita község és
vonzáskörzete –, mintegy 13000 lakost ellátva.
2010. őszén adták át a felújított és szakrendelésekkel bővített egészségházat.
A településen családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, idősek klubja, házi
segítségnyújtás, védőnői szolgálat, gyógyszertár is működik.
A Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Központ egyeki Idősek Otthonának szintén
kiemelt szerepe van, az alapfeladatokon túl szakosított ellátásként biztosítja az idősek
ellátását.
2009. május 31-től tanyagondnoki szolgálat segíti az településrészeken – Félhalom,
Ohat, Ohat-Pusztakócs, Gyökérkút – élők szolgáltatáshoz való hozzájutását.
Az Egyeki Önkéntes Tűzoltóság 1889. december 01-én alakult. 1996. júliusától
kezdődően a Belügyminisztériummal kötött megállapodásnak megfelelően vállalták a
környező települések közigazgatási területén a tűz és kárelhárítási feladatokat. 1998. január 1jétől Egyek, Tiszacsege, és Újszentmargita területén látják el az előzőekben említett
teendőket. 2012-től a Tűzoltóság Önkormányzati Tűzoltóságként folytatja működését.
Az Egyeki Rendőrőrs a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság alegysége, és mint ilyen,
térségi szerepe a rendőrkapitányságéval van összhangban.
9

A munkaképes korú korosztályból mintegy 1292 fő dolgozik. A munkába járási
szokásokat elemezve arra a következtetése juthatunk, hogy a fenti létszámból mintegy 389 fő
jár el más településre dolgozni. Jelenleg 748 fő munkanélküli található a községben. Az
egyeki munkanélküliségi mutató 20,36%, ami az országos érték közel 2,5-szerese.
Az érettségizettek és a diplomások aránya mintegy 16% – 2001. évi népszámlálási
adat –, ez az országos átlag alatt van.
Szociális kiadásokra a nagyközség mintegy 159 millió forintot fordított 2010. évben.
Az egyeki családok kb. 1/3-a érintett valamilyen szociális ellátással, esetükben a
családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a minimálnyugdíj 1,5-szeresét (42.750
Ft. )
A település foglalkoztatottsági szerkezete az 1990-es években jelentősen átalakult:
1990

Foglalkozási csoportok
fő

2001
%

fő

%

Iparban dolgozók száma

384

18%

578

44%

Mezőgazdaságban dolgozók száma

512

25%

189

15%

1193

57%

525

41%

Egyéb
Összesen

2089

1292

1990-hez képest több mint 50%-kal növekedett az iparban és ezen belül az
építőiparban dolgozók száma, holott az aktív keresők száma csökkent.

4. Egyek Nagyközség demográfiai adatai
A lakosság létszáma és korosztály szerinti megoszlása
Egyek Nagyközség lakosságának létszáma 2012. január 1-jén 5504 fő volt. Egyek
népességszáma 1960-ban érte el a maximumot, 9133 fővel. Azóta a népesség 40 %-kal
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csökkent. Az országos tendenciákhoz hasonlóan csökken az aktív keresők száma, növekszik a
munkanélküliek aránya, és magas az elöregedési index.
A népesség változása a következőképpen alakult:
1970-1979

1980-1989

1990-2000

2001-2005

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

Természetes

356

-82

-119

-141

-1076

-616

-57

-123

szaporodás, fogyás
Vándorlási különbözet

1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Év
Születés

70

92

81

85

68

66

86

65

75

66

62

77

62

75

Haláleset

110

94

129

111

137

93

105

88

101

112

92

90

92

96

+/-

-40

-2

-48

-26

-69

-27

-19

-23

26

-46

-30

-13

-30

-21

Összességében elmondható, hogy a lakosságszám folyamatosan csökken, az adatok
mutatják, hogy a halálozások száma sajnos mindig magasabb, mint a születések száma.
A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása:
1990

Év
fő

2001
%

fő

2006
%

fő

2010
%

fő

%

0-14 évesek

1247

21,6

1053

19,2

1162

21,5

945

16,9

15-62 évesek

3339

57,7

3364

60,8

3201

59,4

3452

61,7

63 év felett

1197

20,7

1118

20,0

1025

19,1

1201

19,1

5783

100

5535

100

5388

100

5598

100

Lakónépesség
összesen

Az utóbbi évtizedben a gyermekkorúak aránya csökkenő tendenciát mutat, a
középkorúak lakosságon belüli aránya növekedni látszik, míg az időskorúak arányában
minimális csökkenés következett be.

11

Az 1990. és 2001. évi népszámlálás – iskolai végzettségre vonatkozó – adatait az alábbi
táblázat tartalmazza:
Legalább
Az általános iskola az általános iskola
első évfolyamát

8 évfolyamát

sem végezte el

elvégezte

Legalább

Egyetemi,

középiskolai

főiskolai

érettségivel

oklevéllel

rendelkezik

rendelkezik

1990

119 fő

3%

2748 fő

81%

461 fő 14%

84 fő

2%

2001

51 fő

1%

3431 fő

83%

605 fő 14%

104 fő

2%

A 20 éves és idősebb lakónépességből
a középfokú végzettségűek aránya (%)
A 25 éves és idősebb lakónépességből
a felsőfokú végzettségűek aránya (%)

1990

2001

10,6

14,2

2,2

2,7

Az adatok jól mutatják, hogy az elmúlt tíz évben jelentősen – kevesebb, mint a felére –
lecsökkent a teljesen iskolázatlanok száma.
Az állandó népesség korcsoport szerinti megoszlása 2012. január 1-jén:
2012.01.01.
fő

%

0 – 5 évesek

337

6

6 – 18 évesek

922

16,8

19 – 35 évesek

1250

22,7

36 – 55 évesek

1467

26,7

56 év felettiek

1528

27,8

Lakónépesség összesen

5504

100
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Egyértelműen látszik az adatokból, hogy a gyermekkorú lakosság számaránya
alacsony, ez a folyamat befolyásolja majd az oktatási-nevelési intézményekben megjelenő
gyermekek és tanulók számát is.

Újszülött gyermekek és a halálozások száma közötti különbség
2005 és 2011 között
Év

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Születés

75

69

65

62

47

42

47

Haláleset

109

100

106

82

84

84

89

+/-

-34

-31

-41

-20

-37

-42

-42

A 2009. évtől drasztikusan lecsökkent a születések száma, ez komoly problémákat okoz majd
az oktatási-nevelési intézményekben megjelenő gyermekek és tanulók létszámában.

4. Tárgyi feltételek az oktatási-nevelési intézményekben
Egyek Nagyközség Önkormányzata az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 jelű pályázat
keretében "Az egyeki Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda épületeinek a
felújítása , bölcsőde kialakítása a kompetencia alapú oktatás, környezettudatos és egészséges
életmódra nevelés fejlesztése érdekében" című pályázatával 499.535.762 Ft-ot nyert el.
A fenti beruházás keretében felújításra kerül az iskola és az óvoda. Ennek keretében
mindkét intézmény akadálymentesítése teljes körűen megvalósult. Beszerzésre kerültek
bútorok, szemléltető eszközök és a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyerekek fejlesztését segítő
eszközök.
A felújításon túl az iskola (Egyek, Fő u. 1-3.) tetőterében 2 darab számítógépterem és
1darab könyvtár került kialakításra.
Az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti óvodát pedig 1 db bölcsődei csoportszobával
bővítették.

Az intézmények tárgyi eszközellátottsága
Az ETKIKI Többcélú Intézmény adottságait összevetve a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8) MKM. rendelet 7. sz. mellékletével
megállapítható, hogy az intézmény mindben megfelel a rendeletben előírtaknak. Ez azt
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jelenti, hogy a megfelelő színvonalú oktatásnak-nevelésnek tárgyi akadálya nincsen,
köszönhetően az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 jelű pályázatnak.

5. A személyi feltételek állapota az oktatási-nevelési
intézményekben
Pedagógus munkakörben – az óvodában és az általános iskolában – összesen 48 fő
alkalmazására kerül sor, 2016-ig várhatóan 1 fő nyugdíjazására kerül majd sor. Az óvodában
19 óvodapedagógust, az általános iskolában 29 pedagógust foglalkoztatnak.
A szakos ellátottság 100 %-os, 2 fő óraadó lát még el feladatot. Ez azt jelenti, hogy a
megfelelő színvonalú oktatásnak-nevelésnek személyi akadálya nincsen. A 100 %-os szakos
ellátottság elérése az intézmény vezetőjét dicséri, mivel Hajdú-Bihar megyében a 6.000 lakos
alatti települések általános iskolái közül nagyon kevés intézmény tudja ezt biztosítani a
tanulói számára.
A 100 %-os szakos ellátottság azt is jelenti, hogy a megfelelő végzettségű és
képzettségű szakembereknek köszönhetően hiányzó szakos pedagógus nincsen.
Az intézmény pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és egyéb munkakörben
foglalkoztatott dolgozóinak száma 13 fő. Az óvodában 12 fő, az általános iskolában 1 fő
foglalkoztatása valósul meg.
Az ETKIKI Többcélú Intézmény által szolgáltatott adatok alapján a közoktatási
törvényben meghatározott pedagógus létszám jelenleg nem biztosított az intézményben,
konkrétan 3 fő pedagógus hiányzik – ebből 1 fő óvodapedagógus. ennek oka, hogy a fenntartó
által engedélyezett álláshelyek száma kevesebb, mint a szükséges létszám.
A 2012. szeptember 1-jétől induló harmadik első osztály az 1. évfolyamon további két fő
pedagógus foglalkoztatását teszi szükségessé.
A 2013. szeptemberétől hatályba lépő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 1. számú melléklete alapján 2 fő
intézményvezető helyettes és intézményegységenként – óvodai, iskolai – 1-1 fő
intézményegységvezető-helyettes megbízása válhat indokolttá.
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A köznevelési törvény 2. számú melléklete alapján az óvodában 2 fő gondozónő és
takarító, valamint 3 fő pedagógiai asszisztens; az iskolában 4 fő pedagógiai asszisztens, 1
részmunkaidős pszichológus (0,5 álláshelyen), 1 fő könyvtáros, és 1 fő rendszergazda
foglalkoztatása történhet meg.
Fenti létszámfejlesztéseket a köznevelési törvény indokolja – komoly kérdőjeleket vet fel
viszont a finanszírozás kérdése, mivel a nagyobb dolgozói létszámhoz emelt finanszírozás
szükséges. Ha a többletfinanszírozást az állam biztosítja, akkor ez nem jelent terhet a
fenntartó Önkormányzat számára.

Ellenkező esetben az Önkormányzatnak meg kell

vizsgálnia a tervezett létszámfejlesztések finanszírozhatóságát.
A

nyitvatartási időnek, a csoportok-és osztályok számának ,a tantárgyfelosztásnak

valamint a nem kötelező ellátások felülvizsgálatának következtében a létszámszükségletek
módosulhatnak.

6. Fontosabb mutatószámok 2012. és 2016. között
Lényeges kérdés minden oktatási-nevelési intézmény jövője szempontjából a jelenlegi és
a jövőbeli gyermek és tanulói létszám.
Az elkövetkező nevelési és tanítási években a legfontosabb kérdés az ÉAOP-4.1.1/2F-2f2009-0009 jelű pályázat fenntartási időszakára – a pályázat 5.7. pontjában – vállalt
gyermeklétszám teljesítése lesz.
Egyek Nagyközség Önkormányzata feladatellátásában a 2011/2012. nevelési évben és
tanévben összesen 634 gyermek oktatása és nevelése valósul meg. A 2012/2013. nevelési
évtől/tanévtől az intézmény összességében minimum 635 gyermeket prognosztizál.

Az óvoda 10 vegyes életkorú csoporttal működik. Az általános iskolában 2012.
szeptember 1-jétől 17 iskolai osztályban zajlik majd a tanulók oktatása – nevelése.
2012. szeptember 1-jétől 8 napközis csoportban történik majd a tanulók felkészítése.
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A napközis csoportok megoszlása évfolyamonként:
1. évf.
Osztályok
száma

2. évf.

3

2

3

2

3. évf.

4. évf.

2

2

Napközis
csoportok

3

száma

Az intézményben 150 olyan tanuló van, akik csak étkezést kérnek, és nem vesznek
részt a napközis foglalkozásokon.
Az intézmény 10 osztályteremmel rendelkezik, továbbá az oktatást segíti a 11
szaktanterem.

Várható intézményi létszámok 2012. és 2016. között
Nevelési év,
tanév
Óvoda
Általános
iskola
Összesen
Vállalt
létszám1
Elvárható
létszám2

2011/2012.

2012/2013.

2013/2014.

2014/2015.

2015/2016.

237
397

210
425

208
427

212
423

217
418

634
634

635
635

635
635

635
635

635
635

830

811

767

749

719

A várható létszámot a születési adatokból számítottam ki:
-

a 2011/2012. nevelési évre és tanévre az 1997. és a 2008. között születettek létszámát
adtam össze,

-

a 2012/2013. nevelési évre és tanévre az 1998. és 2009. között születettek létszámát
adtam össze,

-

a 2013/2014. nevelési évre és tanévre az 1999. és 2010. között születettek létszámát
adtam össze;

-

a 2014/2015. nevelési évre és tanévre a 2000. és 2011. között születettek létszámát
adtam össze;

1
2

Az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 jelű pályázat 5.7. pontjában vállalt tanulói létszám
Egyek Nagyközség születési adatai alapján

16

-

a 2015/2016. nevelési évre és tanévre a 2001. és a 2012. között születettek létszámát
adtam össze. A 2012. évi születések számát az előző három év átlagával
helyettesítettem, 45 fővel számoltam

Nagyon komoly probléma merül fel a jelenlegi, és a következő nevelési évek és tanévek
beiskolázási adataiban, mivel a 2011. október 1-jei állapot szerint az óvodás és általános
iskolás korú lakosság 76,4 %-a jár az ETKIKI Többcélú Intézmény óvodájába és általános
iskolájába.

Nevelési év,
tanév
Vállalt
létszám3
Elvárható
létszám4
ETKIKI
76,4 %-os
létszámmal

2011/2012.

2012/2013.

2013/2014.

2014/2015.

2015/2016.

634

635

635

635

635

830

811

767

749

719

634

620

586

573

550

Ha ez a tendencia nem változik, akkor a jelenlegi nevelési évhez/tanévhez képest a
2015/2016.

nevelési

évben/tanévben

84

gyermekkel/tanulóval

lehet

kevesebb

az

intézményben.

7. Az oktatási-nevelési intézmények költségvetésének alakulása
Az alábbi két táblázat tartalmazza az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási adataira vonatkozó kimutatást.
Az első táblázat tartalmazza a 2008., 2009., 2010., 2011. évre vonatkozó tényleges adatokat, a
második táblázat pedig a 2012. évi költségvetési előirányzatokat.

3
4

Az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 jelű pályázat 5.7. pontjában vállalt tanulói létszám
Egyek Nagyközség születési adatai alapján
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Az alábbi táblázat tartalmazza az ETKIKI Többcélú Intézmény főbb költségvetési
adatait a 2008. évtől a 2011. évig:
2008. év
ezer

%

Forint

2009. év
ezer

%

Forint

2010. év
ezer

%

Forint

2011. év
ezer

%

Forint

Kiadás

320.251

100

310.968

100

290.963

100

294.051

100

Bevétel

320.251

100

310.968

100

290.963

100

294.051

100

10.657

33,3

34.011

10,9

40.218

13,8

51.150

17,4

208.749

65,2

198.672

63,9

179.838

61,8

172.167

58,6

100.845

31,5

78.285

25,2

70.907

24,4

70.734

24,0

Saját
bevétel
Norma5

tíva

Önkormányzat6

A saját bevételek között lehetnek pályázati források: TÁMOP, TIOP, HEFOP.
Pályázati forrásokból 2008. és 2012. között 44.838 ezer forint támogatást sikerült elnyernie az
intézményeknek.
Az intézményegységek kiadásai között nem szerepeltethető a már említett ÉAOP
pályázat, mivel felhalmozási kiadásról lévén szó. A 2010. évben lezárult ÉAOP pályázat
keretében az óvoda épülete,az iskola épülete, valamint a napközi épületének felújítása,
valamint az intézmények működéséhez szükséges eszközök kerültek beszerzésre. Ez
mindösszesen 554.714 ezer forint összegben, 499.240 ezer forint EU-s pályázati forrásból
valósult meg.

5
6

Normatív támogatás illetve egyéb központi támogatás
Önkormányzati hozzájárulás/támogatás
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A 2012. évre tervezett költségvetési adatok a következők:
2012. év
ezer Forint

%

Kiadás

315.071

100

Bevétel

315.071

100

Saját bevétel

23.072

7,3

Normatív támogatás illetve egyéb

151.420

48,1

140.579

44,6

központi támogatás
Önkormányzati
támogatás/hozzájárulás
A kimutatásból látható, hogy az intézmény kiadásai a 2012. évi tervszámok szerint jóval
magasabbak, mint a 2011. évben. Ennek oka, hogy a 2012. évtől megváltozott gazdálkodást
érintő jogszabályok megkövetelik, hogy az intézményegységek költségvetésében szerepeljen
az a pénzeszköz, melyet az önkormányzat ad át működési célú pénzeszközként; például a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú társulása felé (például: nevelési tanácsadó kiadásai),
valamint az önkormányzat tulajdonában lévő Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott
pénzeszköz (pl.: az intézményegységben takarítók bére). Ezek a tételek az előző évben nem itt
szerepeltek.

8. Tervezett intézkedések a közoktatás területén
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete plusz 1 általános iskolai osztály
indítását tervezi az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolában a 20122013 –as tanévben.

Meg kell vizsgálni, hogy a plusz osztály indítása miatt szükséges-e új szakemberek
alkalmazása, valamint meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a jelenleg foglalkoztatott
pedagógusok képzése.
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Meg kell vizsgálni az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezésének lehetőségét azzal
a céllal, hogy át lehet-e adni a Móra Ferenc Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvodaegységes óvoda-bölcsőde fenntartói jogát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy,
a Római Katolikus Egyház Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vagy a Hit Gyülekezete
részére a 2012/2013. nevelési illetve tanítási évtől.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények tárgyi
feltételeinek javítását pályázati forrásból valósította meg.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem tervezi
más településekkel közös fenntartás létrehozása vagy felbontása; nem tervezi továbbá a
törvényben meghatározott feladatok társulásban történő megoldását sem.
Nem kötelező feladatok ellátását – például: művészeti iskola, kollégium, stb. –
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem tervezi, mivel nem áll
rendelkezésre a szükséges anyagi forrás.

A tervezett célok érdekében konkrét feladatok meghatározása

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2012. (III.29.) számú
határozata alapján Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolában plusz 1 osztály
indítását engedélyezi a 2012/2013. tanévben, így 2012. szeptember 1-jétől 17 osztályban –
ebből 3 iskolaotthonos – és 5 napközis csoportban folyik az oktató-nevelő munka. A
szervezési feladatokat Hajduné Holló Katalin, az ETKIKI igazgatója; valamint Molnárné
Kaló Katalin intézményegység vezető végzi el.

Fenti intézkedéssel összefüggésben a plusz osztály indítása miatt indokolt új
szakemberek alkalmazása, valamint a meglévő pedagógusok képzése.
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Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2012. (IV.5.) számú
határozata alapján Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdéseiben biztosított
jogkörében eljárva úgy határozott, hogy előzetes szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan,
hogy támogatja az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezését azzal, hogy a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére szándékozik a fenntartói jogot átadni a Móra
Ferenc Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda-egységes óvoda-bölcsőde tekintetében
a 2012/2013. nevelési illetve tanítási évtől.
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményét önkormányzati fenntartásban
szándékozik tovább működtetni.
A jelenlegi tér eszköz és személyi feltételeket biztosítja, az ellátás színvonalát nem
csökkenti. A végleges döntést a konkrét elképzelések, szakértői vélemények beterjesztésekor
hozza meg. Az önkormányzat a szándéknyilatkozattól indoklás nélkül történő elállás jogát
fenntartja, és tiszteletben tartja az ajánlattevő ugyanilyen irányú jogait is.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi
Személy szervezettel történő egyeztetések lefolytatására, a lehetőségek mérlegelésére. A
Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az előkészítő feladatokat kezdje meg, egyeztető
eljárásokat bonyolítsa le, kérje fel a szükséges szakértőket és szerezze be a miniszteri
véleményt. A Képviselő-testület felkérte az ETKIKI Többcélú Intézmény Igazgatóját, hogy az
átszervezés során működjön közre az egyeztetési eljárások, véleményezések és a szükséges
dokumentumok módosítása során.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 175/2012. (IV.26.) számú
határozata alapján Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdéseiben biztosított
jogkörében eljárva úgy határozott, hogy előzetes szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan,
hogy támogatja az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezését azzal, hogy a Római Katolikus
Egyház részére szándékozik a fenntartói jogot átadni a Móra Ferenc Általános Iskola és a
Napközi Otthonos Óvoda-egységes óvoda-bölcsőde tekintetében a 2012/2013. nevelési illetve
tanítási évtől.
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményét önkormányzati fenntartásban
szándékozik tovább működtetni.
A jelenlegi tér eszköz és személyi feltételeket biztosítja, az ellátás színvonalát nem
csökkenti. A végleges döntést a konkrét elképzelések, szakértői vélemények beterjesztésekor
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hozza meg. Az önkormányzat a szándéknyilatkozattól indoklás nélkül történő elállás jogát
fenntartja, és tiszteletben tartja az ajánlattevő ugyanilyen irányú jogait is.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a Római Katolikus Egyház szervezettel
történő egyeztetések lefolytatására, a lehetőségek mérlegelésére. A Képviselő-testület felkérte
a jegyzőt, hogy az előkészítő feladatokat kezdje meg, egyeztető eljárásokat bonyolítsa le,
kérje fel a szükséges szakértőket és szerezze be a miniszteri véleményt. A Képviselő-testület
felkérte az ETKIKI Többcélú Intézmény Igazgatóját, hogy az átszervezés során működjön
közre az egyeztetési eljárások, véleményezések és a szükséges dokumentumok módosítása
során.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2012. (V.03.) számú
határozata alapján Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdéseiben biztosított
jogkörében eljárva úgy határozott, hogy előzetes szándéknyilatkozatot ad arra vonatkozóan,
hogy támogatja az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezését azzal, hogy a Hit Gyülekezete
részére szándékozik a fenntartói jogot átadni a Móra Ferenc Általános Iskola és a Napközi
Otthonos Óvoda-egységes óvoda-bölcsőde tekintetében a 2012/2013. nevelési illetve tanítási
évtől.
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményét önkormányzati fenntartásban
szándékozik tovább működtetni.
A jelenlegi tér eszköz és személyi feltételeket biztosítja, az ellátás színvonalát nem
csökkenti. A végleges döntést a konkrét elképzelések, szakértői vélemények beterjesztésekor
hozza meg. Az önkormányzat a szándéknyilatkozattól indoklás nélkül történő elállás jogát
fenntartja, és tiszteletben tartja az ajánlattevő ugyanilyen irányú jogait is.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a Hit Gyülekezete szervezettel történő
egyeztetések lefolytatására, a lehetőségek mérlegelésére. A Képviselő-testület felkérte a
jegyzőt, hogy az előkészítő feladatokat kezdje meg, egyeztető eljárásokat bonyolítsa le, kérje
fel a szükséges szakértőket és szerezze be a miniszteri véleményt. A Képviselő-testület
felkérte az ETKIKI Többcélú Intézmény Igazgatóját, hogy az átszervezés során működjön
közre az egyeztetési eljárások, véleményezések és a szükséges dokumentumok módosítása
során.
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Az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 jelű pályázat keretében az iskola és óvoda épület
felújítása, bővítése, valamint eszközbeszerzés történt meg. A pályázat 2010. december 31-én
zárult le.

9. Külső partnerek bevonása a feladatellátásba
Egyes feladatok sikeres végrehajtása érdekében a vonatkozó jogszabályok lehetőséget
teremtenek külső partnerek bevonására, például: szomszédos település, közoktatási társulás,
kisebbségi önkormányzat, egyházak, pedagógiai szolgáltató, stb.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy a Római Katolikus Egyház Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vagy
a Hit Gyülekezete bevonását tervezi az oktatási-nevelési feladatok ellátásába a fentiek
alapján.
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