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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város 500 éves iskolavárosi múltra tekint vissza, egyben elkötelezett híve
az oktató-nevelő tevékenység széles spektrumát felölelő, színvonalas oktatásnak. Ennek jegyében
továbbra is támogatni kívánja az oktatás területét érintő fejlesztési lehetőségek kiaknázását, a
képzési kínálat bővítését, új intézményi modellek kialakítását. Debrecen iskolaváros jellegét
bizonyítja az a több tízezer gyermek, tanuló és hallgató is, akik valamely oktatási-nevelési
intézményben tesznek eleget óvoda- és tankötelezettségüknek, vagy megszerzett tudásukat,
ismereteiket itt szeretnék bővíteni, itt kívánnak valamilyen szakképzettséget megszerezni.
Az elmúlt időszakban bekövetkezett, a köznevelés területét érintő strukturális változások
nagymértékben befolyásolják az oktató-nevelő munkát folytató intézmények, a gyermekek, tanulók,
az intézményekben dolgozó alkalmazottak, a szülők, valamint az intézményfenntartók mindennapi
tevékenységét. A zökkenőmentes oktató-nevelő munka biztosítása érdekében a naprakészség, az
ágazati kérdésekre adott megfelelő válaszok elengedhetetlenek az intézmények irányítói részéről.
Városunkban immár stratégiai ágazatként van jelen az oktatás, és Debrecen fejlődése lehetetlen
minőségi munkát végző, a változásokra jól reagáló köznevelési intézmények nélkül.
Éppen ezért célszerűnek tartom - az oktatás-nevelés terén kiemelkedő eredményeket elért
intézményeink hagyományait tiszteletben tartva - egy konzultatív, javaslattevő, érdekegyeztető
fórumként is működő Debreceni Oktatási Tanács (a továbbiakban: Tanács) létrehozását, melyben
elengedhetetlen az önkormányzati, állami és egyházi intézményfenntartók kijelölt képviselőinek
közreműködése. Ezáltal a város területén működő csaknem valamennyi intézményfenntartó típus
képviselete biztosított lenne az újonnan létrehozandó szervezetben.
Fentiek megvalósítása érdekében megszólítottuk a város területén működő köznevelési
intézmények fenntartóit, akik támogatásukról és együttműködésükről biztosították a város
vezetőségét, továbbá megnevezték azokat a képviselőiket, akik a létrehozandó szervezetben
hatékonyan tudják intézményeik érdekeit képviselni, a szervezet munkáját segíteni. A Tanácsban a
fenntartók képviselői mellett helyet kapnak intézményvezetők, a köznevelési ágazatban jártas
szakemberek, valamint a városvezetés képviselői is.
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy támogassa a Debreceni Oktatási Tanács
létrehozását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdései alapján
1./ a városi érdekeltségű, köznevelési ágazatban érintett intézményfenntartók, intézmények, az
egyes köznevelési intézményekbe járó diákok, az ott dolgozó pedagógusok és egyéb alkalmazottak,
valamint a szülők együttműködésének elősegítése, továbbá a köznevelési ágazatot érintő
önkormányzati döntések előkészítése érdekében megalakítja a Debreceni Oktatási Tanácsot (a
továbbiakban: Tanács).

2./ A Tanács feladatai:
a) Összegyűjti a köznevelési ágazatban érdekelt feleket érintő problémákat, valamint szükségleteket
és továbbítja azokat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.
b) A köznevelési ágazatban érintett felek javaslatainak, véleményének figyelembe vételével
megoldási alternatívákat dolgoz ki.
c) Közös - a város gazdasági fejlődését elősegítő - képzési stratégiák megalapozása.
d) A szakképzés, azon belül is a hiányszakmák iránti érdeklődés népszerűsítése.
e) A köznevelési ágazatot érintő fejlesztési lehetőségek kihasználásának előmozdítása.
3./ A Tanács tagjai:
a) elnök: a polgármester, akit akadályoztatása esetén a kulturális, oktatási, szociális feladatokkal
kapcsolatos irányításért és koordinációért felelős alpolgármester helyettesít,
b) alelnök: a kulturális, oktatási, szociális feladatokkal kapcsolatos irányításért és koordinációért
felelős alpolgármester,
c) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete, mint intézményfenntartó
igazgatója,
d) a Debreceni Szakképzési Centrum, mint intézményfenntartó főigazgatója,
e) a Debreceni Egyetem, mint intézményfenntartó képviselője,
f) a köznevelési intézményt fenntartó egyházi jogi személyek képviselői.
4./ A Tanácsban tanácskozási joggal rendelkező meghívottak:
a) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák képviselője,
b) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által fenntartott általános
iskolák kijelölt képviselője,
c) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által fenntartott középiskolák
kijelölt képviselője,
d) a Debreceni Szakképzési Centrum által fenntartott középiskolák képviselője.
5./ A Tanács ügyviteli feladatait Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Intézményfelügyeleti Osztálya látja el.
6./ A Tanács ügyrendjét és munkatervét maga határozza meg.
7./ Felkéri a polgármestert, hogy a debreceni érdekeltségű köznevelési intézmények fenntartói által
javasolt személyek részvételével kezdeményezze a Tanács alakuló ülésének összehívását.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: a polgármester
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. szeptember 21.
Dr. Papp László
polgármester

