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Tárgy: Két középiskola jövőbeni szerkezetét érintő nyilatkozat

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi módosított közoktatási törvény, a szak - és felnőttképzést érintő
reformprogram végrehajtásához szükséges 2007. évi CII. törvény átalakítják a
szakképzési feladatellátás jelenlegi feltételrendszerét. 2008. szeptemberétől változik
a szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének támogatása.
2007. évi CII. törvény (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmények
fenntartói térségi integrált szakképző központot hozhatnak létre.
A térségi integrált szakképző központ lehetséges szervezeti kereteit a szakképzésről
szóló 1993. évi LXXVI. törvény – módosított – 2.§ (5) bekezdése tartalmazza.
A Veszprém Megyei Önkormányzat és Balatonfüred Város Önkormányzata
2007. június 15-én megállapodást írt alá a két középiskola fenntartói jogának 2011.
június 30-ig történő átadásáról. A megállapodás szerint az intézmények
szerkezetének változtatása előtt a Megyei Önkormányzatnak ki kell kérnie
Balatonfüred Város Önkormányzatának véleményét.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a fentiek alapján kérte
Balatonfüred Város Önkormányzatának állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy
2008. szeptember 1-je után milyen formában kívánja működtetni a két
balatonfüredi székhelyű középiskolát.
A két középiskola igazgatójától kértük, hogy írásban közöljék az esetleges szervezeti
átalakítással járó terveiket.
A törvényi változásoknak való megfelelés céljából a Lóczy Lajos Gimnázium, Két
Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchényi
Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium megvizsgálta a változás
lehetőségeit.
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A gimnázium igazgatója kérésünkre tájékoztatásul közölte, hogy intézményük
jelenlegi szerkezetén nem kívánnak változtatni. A szakközépiskolai oktatást
2008. szeptember 1-jétől is a jelenlegi formában kívánják megszervezni, mivel
csak 1 két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakközépiskolai osztályuk van. Alapvető
céljuk a főiskolai, egyetemi továbbtanulásra, felsőfokú C típusú nyelvvizsgára való
felkészítés. (1. sz. melléklet: az igazgatónő levele)
A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola igazgatója az előterjesztés 2.
számú mellékletét képező levélben fogalmazta meg a tervezett módosítási
javaslataikat. Az iskola Pedagógiai programját a mezőgazdasági szakterület mellett,
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporttal, ill. a nyelvi előkészítő osztály
keretén belül működő sportági képzéssel szeretnék kiegészíteni.
A kollégiumuk költségtakarékos működtetése, - 100 %-os kihasználtsága – céljából,
balatonfüredi városi igényeket kielégítő kollégium szervezését tervezik.
A két középiskolának, mint szakképzési feladatot ellátó intézményeknek lehetőségük
van, hogy térségi integrált szakképző központ kereti között működjenek. Ennek
koordinálása a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat feladata.
Régiós szinten a Regionális fejlesztési és képzési bizottság a döntéshozó,
véleményező és javaslattevő testület. Dönt a – munkaerő-piaci kereslet adatait,
valamint az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve – a
szakképzés regionális szükségleteiről. Meghatározza a térségi integrált
szakképző központ és a szakképzés-szervezési társaság által folytatandó
szakképzés irányait és beiskolázási arányait.
A törvényi változások ismeretében, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatának
74/2007.(III.29.) számú határozata (3. sz. melléklet) alapján azt javasoljuk, hogy a
2007. június 15-én aláírt megállapodás ne változzon.
A két középiskola 2008. szeptemberétől a jelenlegi formában működjön.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatva a határozati
javaslatot szíveskedjék jóváhagyni.

Balatonfüred, 2007. október 04.

dr. Bóka István
polgármester
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====./2007.(X.18.) számú határozat:
1. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Önkormányzattal 2007. június 15-én aláírt – a két balatonfüredi
székhelyű középiskola fenntartói jogának 2011. június 30-áig szóló átadására
vonatkozó - megállapodást változatlanul fenntartja.
2. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lóczy Lajos
Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Kollégiumot, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiumot
2008. szeptember 1-től is a jelenlegi formában kívánja működtetni. A
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai
Programjának a tervezett szakmacsoportokkal való kiegészítését támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős : dr. Bóka István polgármester

